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KORT OPSOMMING VAN DIE BOEK

Hierdie boek handel oor die lewende Woord van God.
Deur Sy Woord, onder leiding van die Heilige Gees,

kan jy leer Wie God en Sy Seun is. 

Die profeet Hosea sê in Hosea 4:6:
“My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis.”

En in Johannes 5:39 sê die Messias:
“Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die 

ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.”

Die Messias sê dit ten opsigte van die verse in die Tanakh.
Dit is dus baie belangrik om te weet na watter verse die Messias verwys.

In hierdie boek vind u meer as 300 skrifte van die Tanakh wat direk of 
indirek verwys van die beloofde Messias. 

Hierdie Skrifte word deurdink en verduidelik ten opsigte van verse
in die Nuwe Testament waarmee hulle verband hou.

Hierdie boek is ‘n unieke Bybelstudie en -gids.
Dit is kenmerkend in die opsig dat daar huidiglik feitlik geen ander 

boeke bestaan
wat die eenheid van die Skrifte op hierdie wyse uitbeeld nie. 

Die boek kan vir Bybelstudie gebruik word en kan ook as 
verwysingsbron dien.
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Hierdie boek handel oor die Messias van die Tanakh. Aan die kern van die Tora, die Profete en die 

Heilige Skrifte lê die koms en leraarskap van die Messias. Die Messias sal ‹n Joodse Man wees wie 

sal kom om Sy volk te red en te bevry; die Joodse volk.  Maar al die ander volke, na aanleiding van 

die belofte wat aan Abraham gemaak is, sal ook deur Hom geseën word. En die Joodse volk sal by 

hierdie proses betrokke wees. 

Gedurende sy tyd op aarde, het Yeshua Messias gesê dat die Skrifte oor hom getuig.  Dus word alle 

gebeurtenisse tydens sy tyd op aarde reeds in die Tanakh voorspel. Aldus beteken dit dat ons die 

Skrifte kan raadpleeg om te sien of Yeshua die ware Messias is. Die Messias het aarde toe gekom 

om ons van ons sondes te verlos, maar Hy het meeste van Sy tyd op aarde bestee om die Skrifte 

ten opsigte van die Messias se koms en leraarskap te verduidelik.

Sy Joodse dissipels en apostels het hulle slegs bemoei met die verduideliking van die Skrifte, om 

mense te roep om tot bekering te kom en om geloof te hê in Yeshua Messias.

Nodeloos om te sê, is dit steeds van uiterste beland om te weet wat die Tanakh ons leer oor die 

Messias en waar ons hierdie tekste kan vind.

Hierdie boek verskaf meer as 300 Bybel tekste wat handel oor die koms en leraarskap van die 

Messias. Die boek sit ook uiteen hoe hierdie tekste verband hou met gebeurtenisse en verklarings 

soos hulle in die komplementêre, Nuwe Testament voorkom. 

Twee tipes Messiaanse tekste kom voor. Eerstens is daar tekste wat onmiddellike geïdentifiseer 

kan word as Messiaans – ons noem hierdie tekste “direkte” tekste. Tweedens is daar tekste wat 

slegs deur lesers wat bekend is met die Nuwe Testament, as Messiaans geïdentifiseer kan word 

– ons noem hierdie tekste “indirekte” tekste. In hierdie boek verskyn direkte tekste in vetdruk. 

Alle Messiaanse tekste verskyn op ‹n grys agtergrond. Ten einde die lengte van die boek te beperk 

verskyn baie tekste nie in hul volledige vorm nie en word slegs as verwysende tekste aangedui.

Die Messiaanse tekste verwys ook na Sy wederkoms om Sy koninkryk op aarde te vestig.  Dan 

sal die hele Joodse volk weer terugkeer na die land van hul voorvaders, hulle sal God ken en die 

Messias sal hul Koning wees.  Alle volke sal aan hom onderdanig wees.  Die tekste wat hierna 

verwys verskyn in ‹n aparte hoofstuk en word met die simbole #1 - #7 aangedui.

Ons vind ook baie beloftes in die Tanakh wat na nie-Joodse mense verwys. Hierdie beloftes verwys 

beide na die huidige tydperk asook die toekomstige Koninkryk. 

INLEIDING 
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Hierdie boek het tot stand gekom deur onophoudelike gebed vir wysheid en leiding deur die 

Heilige Gees. Ek vra deur gebed dat hierdie tekste geseën sal wees; dat die sluier gelug sal word 

deur die bestudering van God se Woord, dat die duister sal verdwyn en dat die lig van God se Gees 

werkend en teenwoordig sal wees.

Hendrik Schipper

April 2019

INLEIDING 
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NAAM EN REEKS VAN BYBELBOEKE
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Net soos met die oorleweringe van Petrus, Stefanus en Paulus wat die Messias in die Tanakh 

verkondig het (in

chronologiese volgorde), word hierdie boek as ‘n soortgelyke gids voorgestel.

Hierdie boek kan ook vir die volgende doeleindes gebruik word:

a. ‘n algemene gids tydens jou stiltetyd;

b. ‘n tematiese studie;

c. naslaanwerk Sodoende sal jy, byvoorbeeld, aan die einde van die boek ‘n oorsig vind van baie 

tekste uit die Nuwe Testament wat direk aansluiting vind by die Tanakh.

Daarbenewens word aandag gegee aan onderwerpe wat nie gewoonlik beklemtoon word nie:

- die verhouding tussen die offerande, die feeste en die Messias.

- die bekering van die Joodse volk;

- die wederkoms van die Messias;

- hul terugkeer na die Beloofde Land;

- die Nuwe Gelofte.

Vra die Heer om jou die Heilige Gees se leiding te gee wanneer jy Sy Woord lees en daaroor 

besin. 

H.S.

 

RIGLYNE VIR DIE STUDIEGIDS
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A. Die Messias as Mens.

01. DIE MESSIAS IS DIE NASAAT VAN 

ABRAHAM. 

 Genesis 9:26,27; Genesis 17:7,8,19,21; 

 Genesis 21:12; Genesis 22:17,18; 

 Genesis 28:14. 

02. DIE MESSIAS IS DIE NASAAT VAN JUDA.

 Genesis 49:8-12.

03. DIE MESSIAS IS DIE NASAAT VAN 

DAWID.

 Rut 4:13,14,17,21,22; 2 Samuel 7:12-16; 

 1 Kronieke 17:11; Jesaja 11:1-3; Jesaja 16:5;  

Jeremia 30:3-24.

04. DIE MESSIAS BESTAAN VANAF DER 

EWIGHEID.

 Psalms 21:5; Psalms 89:28-30; Psalms 90:2;  

Psalms 93:1,2; Spreuke van Salomo 8:22-29; 

Miga 5:1.

05. DIE VERHOUDING TUSSEN DIE 

MESSIAS EN SY VADER. 

 Eksodus 23:20,21; 1 Kronieke 17:13; 

 Psalms 16:8-11; Psalms 20:5-7; Psalms 28:8;  

Psalms 89:27; Spreuke van Salomo 8:30-31; 

 Jesaja 42:21; Jesaja 49:5; Jeremia 30:21,22.

06. DIE MESSIAS IS DIE SKEPPER.

 Psalms 33:6,9; Psalms 102:26-28; Jesaja 44:1-

8,21-24,26; Johannes 1:1-3.

07. HY SAL DIE MESSIAS VAN ISRAEL WEES.

 Jesaja 4:2; Jesaja 49:6; Daniël 9:25.

08. DIE NAME EN TITELS VAN DIE MESSIAS.

 Eksodus 17:6; Psalms 95:1-3; Jesaja 5:1-2; 

 Jesaja 9:5,6.

B. Die Aard van die Messias.

01. DIE MESSIAS IS DIE SEUN VAN GOD.

 2 Samuel 7:12-16; Psalms 2:7; 

 Spreuke van Salomo 30:4; Jesaja 43:1-13,18-

21; 

 Psalms 89:4,27,28.

02. DIE MESSIAS IS DIE LAM VAN GOD.

 Genesis 22:8; Eksodus 12:5-14,22-24;  

Levitikus 4:3-12; Levitikus 4:27-29;  

 Levitikus 16:1-31; Levitikus 22:17-21; 

 Numeri 28:3,4; Jesaja 53:7.

03. DIE MESSIAS IS DIE SEUN VAN DIE 

MENS.

 Psalms 80:15,16,18; Jesaja 7:14; Jesaja 9:5,6;  

Esegiël 1:26; Daniël 7:13.

04. DIE GODDELIKE EIENSKAPPE VAN DIE 

MESSIAS.

 Psalms 2:7; Psalms 24:7,10; Jesaja 11:2; 

Jeremia 23:5,6; Miga 5:4.

05. DIE MESSIAS IS GEVUL MET DIE 

HEILIGE GEES.

 Psalms 45:8; Psalms 89:21,22; Jesaja 11:1-3;  

Jesaja 42:1.

06. DIE MESSIAS IS DIE GOEIE HERDER.

 Psalms 95:7; Jesaja 40:9-11; 

 Esegiël 34:11-15,22-24; Miga 2:12,13;  

Sagaria 11:4-6,7.

07. DIE ALMAGTIGHEID VAN DIE MESSIAS.

 Psalms 8:7; Psalms 107:25-29; Psalms 110:3;  

Jesaja 22:22; Jesaja 40:10; 

08. DIE ALWETENDHEID VAN DIE MESSIAS.

 Psalms 139:1-4; Jeremia 17:10.
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09. DIE ALOMTEENWOORDIGHEID VAN 

DIE MESSIAS. 

 Psalms 139:7-10.

10. DIE NEDERIGHEID EN ARMOEDE VAN 

DIE MESSIAS.

 Jesaja 42:2-4.

11. DIE GEHOORSAAMHEID VAN DIE 

MESSIAS.

 Psalms 1:1-6; Psalms 18:22-25; Psalms 

40:8,9; Jesaja 53:7,8.

12. DIE VOLMAAKTHEID VAN DIE MESSIAS.

 Psalms 45:3; Jesaja 53:9; Miga 5:3.

13. DIE GESAG VAN DIE MESSIAS.

 Eksodus 3:6; Deuteronomium 18:18,19; 

 2 Samuel 23:1-4; Psalms 98:9; 

 Psalms 110:1,2; Sagaria 9:10.

14. DIE MESSIAS VERKONDIG DIE GLORIE 

VAN GOD.

 Psalms 21:6; Psalms 45:4,5; Jesaja 4:2; 

 Jesaja 12:1-6; Jesaja 49:3; Jesaja 60:1-5.

15. DIE MESSIAS SAL GEVUL WEES MET 

BARMHARTIGHEID.

 Psalms 103:13; Psalms 112:4; Jesaja 66:2; 

Sagaria 11:7.

16. DIE MAG EN GESAG VAN DIE MESSIAS.

 Eksodus 17:6; Psalms 45:6; Jesaja 40:9-11; 

Jesaja 49:2,7; Miga 2:12,13.

17. DIE DEEMOEDIGHEID EN SWAKHEID 

VAN DIE MESSIAS.

 Psalms 45:4,5; Jesaja 29:19.

18. DIE HEILIGHEID, SKOONHEID EN 

GLORIE VAN DIE MESSIAS.

 Psalms 17:15; Psalms 21:6; Psalms 45:2,3; 

 Psalms 99:1-5; Hooglied van Salomo 5:16; 

 Jesaja 33:17-24; Jesaja 42:21; Daniël 10:5,6.

19. DIE VERBORGENHEID VAN DIE 

MESSIAS.

 Eksodus 3:14; Psalms 78:2.

  

20. DIE KONING SE LIEFDE VIR SY MENSE.

 Jesaja 62:4-9; Hosea 2:15-23.

21. DIE MESSIAS IS DIE LIG.

 2 Samuel 23:1-4; Psalms 43:3; Jesaja 2:5; 

 Jesaja 9:1-3; Jesaja 42:6,7,16; 

 Jesaja 60:19,20.

22. DIE GOEDHEID VAN GOD EN DIE 

MESSIAS.

 Eksodus 15:1,2; Psalms 86:15; Psalms 

103:11,17; Jeremia 31:1-9.

23. DIE GENADE VAN GOD EN DIE 

MESSIAS.

 Genesis 28:14; Eksodus 33:19; Psalms 45:3; 

 Psalms 86:15; Jesaja 62:4-9; 

 Klaagliedere van Jeremia 3:25,26.

24. GOD EN DIE MESSIAS GEE BLYDSKAP 

EN VREUGDE AAN DIE REGVERDIGES 

EN GELOWIGES.

 Jesaja 29:19. 
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C. Die verskyning van die 
Messias.

01. DIE GEBOORTE VAN DIE MESSIAS 

WORD VOORSPEL.

 Genesis 3:15; Psalms 132:11,12; Jesaja 9:5,6; 

Jesaja 11:1-3; Jesaja 49:1; 

 Jesaja 60:1-3; Jeremia 23:5,6; Jeremia 31:22; 

Jeremia 33:14-15,22; Habakuk 2:3; 

 Haggai 2:24; Sagaria 3:8.

02. DIE VOORGANGER VAN DIE MESSIAS 

WORD BEKEND GEMAAK.

 Jesaja 40:1-5; Maleagi 3:1; Maleagi 4:5,6.

03. DIE GEBOORTEPLEK VAN DIE MESSIAS.

 Miga 5:1.

04. DIE LEWE VAN DIE MESSIAS TOT EN 

MET SY EERSTE VERSKYNING.

 Jesaja 7:14-16.

05. DIE PROFESIE VAN DIE MOORD VAN 

DIE KINDERS VAN BETHLEHEM.

 Jeremia 31:15.

D. Die ampte van die 
Messias.

01. DIE SALWING VAN DIE MESSIAS.

 Psalms 89:21; Spreuke van Salomo 8:22-29; 

Jesaja 61:1.

02. DIE AMP VAN DIE MESSIAS AS 

PROFEET.

 Deuteronomium 18:15-19; Jesaja 50:4; 

Jeremia 28:9; Esegiël 33:32,33; 

 Maleagi 4:5,6. 

03. DIE AMP VAN DIE MESSIAS AS 

PRIESTER. 

 Genesis 14:18; Eksodus 28:12,29,36-38; 

Psalms 110:4; Jeremia 33:14-18,22; 

 Sagaria 6:12,13,15.

04. DIE AMP VAN DIE MESSIAS AS KONING.

 Genesis 49:8-12; Numeri 24:7,8,15-19; 

 2 Samuel 7:12-16; 1 Kronieke 17:11; 

 Psalms 45:10,14-18; Psalms 47:2-10; 

 Psalms 72:7-19; Psalms 93:1,2; 

 Psalms 132:17,18; Sagaria 9:9.

05. DIE MESSIAS SAL DIE VERLOSSER 

WEES.

 Job 19:25-27; Jesaja 41:8-20; 

 Jesaja 44:1-8,21,24-26; Jesaja 45:17; 

 Jesaja 47:4; Jesaja 52:7-12; Jesaja 59:18-20; 

Jesaja 63:1-6; Jeremia 30:3-24; 

 Jeremia 33:14-18,22; Sefanja 3:9-20; Sagaria 

3:1-10; Sagaria 10:3-12.

06. DIE MESSIAS SAL DIE RAADGEWER 

WEES.

 Jesaja 59:16.

07. DIE MESSIAS SAL DIE BEMIDDELAAR 

WEES.

 Deuteronomium 18:15-19; Jesaja 59:16.

08. DIE MESSIAS SAL DIE SEKERHEID 

WEES.

 Job 17:3; Jeremia 30:21,22.

09. DIE MESSIAS SAL DIE HEILAND WEES.

 Psalms 130:7,8; Jesaja 43:1-13,18-21; 

 Jesaja 25:9; Jesaja 30:18; Jesaja 45:21,22; 

Jesaja 49:6; Jeremia 23:6; Jeremia 33:16.

10. DIE MESSIAS SAL DIE REGTER WEES.

 Sagaria 3:1-10.
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E. Die sending en bediening 
van die Messias.

01. DIE TIPE BEDIENING VAN DIE MESSIAS.

 2 Konings 1:6,11,12; Jesaja 28:15,16; 

 Jesaja 42:6,7,16; Jesaja 48:15-17.

02. DIE PLEK VAN DIE MESSIAS SE 

BEDIENING.

 Jesaja 8:23; Jesaja 41:25; Hosea 11:1.

03. DIE VERSOEKING VAN DIE MESSIAS.

 Psalms 91:11,12.

04. DIE OORWINNING VAN SONDE DEUR 

DIE MESSIAS.

 Hosea 13:14; Sagaria 13:1,2.

05. DIE WONDERWERKE VAN DIE MESSIAS.

 Psalms 146:8; Jesaja 35:5-10; Jesaja 29:18.

06. DIE SENDING EN ROEPING VAN DIE 

MESSIAS.

 Jesaja 61:1-3.

07. DIE AANBOD VAN VERLOSSING DEUR 

DIE MESSIAS.

 Psalms 85:10; Jesaja 55:1,2,6.

08. DIE REGVERDIGHEID VAN DIE 

MESSIAS.

 Genesis 3:21; Psalms 40:10,11; Psalms 

45:7,8; Psalms 85:11-14; Jesaja 32:1,2; Jesaja 

46:13; Jesaja 59:16,17; Jeremia 33:14-18,22.

09. DIE GEREGTIGHEID VAN DIE MESSIAS.

 2 Samuel 23:1-4; Psalms 45:4,5; 

 Psalms 112:4; Jesaja 16:5.

10. DIE MESSIAS SAL OOK DIE MESSIAS 

VIR DIE HEIDENE WEES.

 Genesis 12:3; Genesis 26:3-5; 

 Deuteronomium 33:3; 

 Psalms 2:8; Psalms 22:24-32; Psalms 46:11; 

Psalms 72:7-19; Psalms 98:1-3; 

 Psalms 102:14-23; 

 Jesaja 11:10-12; Jesaja 19:23-25; 

 Jesaja 24:13-16; Jesaja 42:2-4; 

 Jesaja 45:22-25; Jesaja 49:6; Jesaja 51:1-23; 

Jesaja 52:15; Jesaja 55:4,5; Jesaja 56:6-8; 

Jesaja 60:1-5; Jesaja 61:10,11; 

 Jesaja 62:1-3,10-12; Jesaja 65:1,2; 

 Jesaja 66:10-13,15-24; Jeremia 4:2; 

 Jeremia 10:7; Jeremia 16:19; 

 Amos 9:11-15; Miga 4:1-4; Haggai 2:7-10; 

Sagaria 2:1-13; Sagaria 8:1-23; 

 Sagaria 14:1-21; Maleagi 1:11.

11. DIE MESSIAS SAL DIE EWIGE LEWE 

GEE.

 Job 19:25; Psalms 103:4; Jesaja 25:8; 

 Jesaja 55:3; Hosea 13:14; 

 Esegiël 37:11-14; Sagaria 2:1-13.

12. DIE MESSIAS VERWESENLIK DIE WET 

VAN GOD.

 Deuteronomium 11:18-20; 

 2 Samuel 22:20-25; Psalms 1:1-6; 

 Psalms 40:7; Psalms 119:97-103; Jesaja 42:2-

4.

13. GOD BEVESTIG DIE BEDIENING VAN 

DIE MESSIAS.

 Psalms 20:5-7; Psalms 89:23,28-30; 

 Jesaja 42:1.

14. DIE MESSIAS SAL DIE DOOD EN 

DONKER OORKOM.

 Psalms 49:16; Psalms 86:12,13; Psalms 
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110:1; Hosea 13:14.

15. DIE MESSIAS SAL DIE BLYE TYDING 

BRING.

 Psalms 96:1-3; Jesaja 9:1-3; Jesaja 41:26,27; 

Jesaja 52:7-12; Jesaja 61:1-3; Esegiël 33:32,33.

16. DIE MESSIAS SAL SY MENSE SEËN.

 Psalms 21:7,8; Psalms 45:10,14-16; 

 Psalms 132:13-16; Jesaja 4:2; Joël 2:18-27.

17. DIE MESSIAS SAL ‘N TEMPEL VIR GOD 

BOU.

 1 Kronieke 17:12; Psalms 118:22-24; 

 Jesaja 66:1; Jeremia 31:1-9; 

 Esegiël 37:26-28; Sagaria 1:16,17; 

 Sagaria 6:12,13,15.

18. GOD SAL TUSSEN SY MENSE WOON.

 Eksodus 25:8,9; Eksodus 29:45,46; 

 Levitikus 26:11,12; Psalms 46:5-12; 

 Jesaja 12:1-6; Esegiël 37:21-28; 

 Sefanja 3:9-20; Sagaria 2:1-13.

19. DIE MESSIAS SAL VERTROOSTING 

BIED.

 Jesaja 51:3; Jesaja 52:9; Jesaja 66:10-13; 

Sagaria 1:16,17.

20. DIE MESSIAS SAL ‹N NUWE GELOFTE 

MAAK.

 Jesaja 49:8-26; Jesaja 55:3; Jesaja 59:21; Jesaja 

61:4-9; Jesaja 62:4-9; 

 Jeremia 31:31-34; Jeremia 32:37-41; 

 Jeremia 50:4-7,19,20; Esegiël 16:60-63; 

Esegiël 37:21-28; Hosea 2:15-23; 

 Amos 9:11-15.

21. DIE MESSIAS SAL SONDE VERGEWE.

 Psalms 103:3,12; Jesaja 55:7; Jeremia 33:6-

13; Joël 3:21; Miga 7:15-20.

22. DIE ARBEID VAN DIE MESSIAS SAL 

GESEËN WORD. 

 Genesis 22:17,18; Genesis 28:14; 

 Psalms 89:25; Jesaja 40:9-11; Jesaja 49:4; 

 Jesaja 53:10-12; Jesaja 55:10,11; 

 Jesaja 62:10-12; Esegiël 17:22-24; 

 Amos 8:11.

23. DIE MESSIAS SAL SY MENSE BEKEER.

 Psalms 51:19; Jesaja 57:15-19; 

 Esegiël 11:17-20; Hosea 2:15-23; Hosea 3:4; 

 Hosea 6:1,2; Maleagi 4:5,6.

24. DIE MESSIAS SAL VREDE BRING.

 Jesaja 54:10-13; Jesaja 57:15-19; 

 Jesaja 66:10-13; Jeremia 28:9; 

 Jeremia 33:6-13; Miga 5:4; 

 Sagaria 9:10-12.

25. DIE MESSIAS SAL GEGLO EN GEPRYS 

WORD.

 Psalms 8:2-3; Psalms 22:23; Psalms 45:17,18; 

Psalms 103:22; Jesaja 8:13-15; Habakuk 2:4; 

 Sagaria 11:10,11.

26. DIE VERLOSSINGSWERK VAN DIE 

MESSIAS.

 Numeri 21:9; Psalms 53:7; Psalms 89:20; 

Psalms 95:7-11; Psalms 103:4; 

 Psalms 107:1-3; Psalms 130:7,8; 

 Psalms 147:3,6; Jesaja 40:1-5; Jesaja 49:6; 

Jesaja 63:7-9; Esegiël 34:11-15,22-31; 

 Daniël 9:24.

27. OM ‘N NUWE HART EN ‘N NUWE GEES 

TE GEE.

 Psalms 51:19; Psalms 103:5; Esegiël 11:17-

20; Esegiël 36:26,27; Esegiël 37:9,10,14; 
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Esegiël 39:29; Joël 2:28,29.

F. Die leiding en dood van die 
Messias.

01. DIE DOOD VAN DIE MESSIAS WORD 

VOORSPEL.

 Psalms 16:8-11; Psalms 22:1,2; 

 Psalms 91:14-16; Daniël 9:25-26; 

 Sagaria 13:7.

02. DIE BINNEKOMS VAN DIE MESSIAS IN 

JERUSALEM WORD VOORSPEL.

 Psalms 118:26,27; Sagaria 9:9.

03. DIE MESSIAS SAL VERWERP WORD.

 Psalms 62:4,5; Psalms 118:22-24; 

 Jesaja 5:1,2; Jesaja 8:13-15; 

 Jesaja 29:10,13,14; Jesaja 49:4,5,7; 

 Jesaja 53:3; Jesaja 65:1,2; 

 Sagaria 11:8; Sagaria 12:1-14.

04. DIE NAGEVOLGE VAN DIE 

VERWERPING VAN DIE MESSIAS.

 Daniël 9:25-27; Sagaria 11:10,11.

05. DIE MESSIAS SAL VERRAAI WORD.

 Psalms 41:6-10; Psalms 55:5,6,13-15; Psalms 

109:8; Jesaja 29:18; Sagaria 11:12,13.

06. DIE MESSIAS SAL ALLEEN GELAAT 

WORD.

 Psalms 88:15-19; Sagaria 13:7.

07. DIE BESKULDIGING EN VERHOOR VAN 

DIE MESSIAS.

 Psalms 27:12; Psalms 35:11,12; 

 Psalms 41:6-10; Psalms 109:1-5.

08. DIE BESONDERHEDE VAN DIE MESSIAS 

SE DOOD.

 Psalms 22:2,3,7-19; Psalms 34:21; 

 Jesaja 53:9; Amos 8:9; Sagaria 12:1-14.

09. DIE OFFERANDE EN VERSOENING 

DEUR DIE MESSIAS.

 Jesaja 53:4-6,10-12.

10. DIE GEWILLIGHEID VAN DIE MESSIAS 

OM TE STERF. 

 Psalms 31:5,6; Psalms 40:8.

11. DIE LEIDING VAN DIE MESSIAS.

 Deuteronomium 21:23; Psalms 18:5-7; 

 Psalms 27:2; Psalms 31:12-16; Psalms 35:19; 

 Psalms 38:13,14,21; Psalms 40:15; Psalms 

42:8; Psalms 55:5,6,13-15; Psalms 69:5,9-10; 

 Psalms 102:1-12; Psalms 109:25; Psalms 

110:7; Jesaja 50:3; Jesaja 53:1,2; Jesaja 63:1-6; 

Klaagliedere van Jeremia 3:30; Sagaria 11:8.

12. DIE MESSIAS SAL TEËSTAND ERVAAR.

 Psalms 2:1-3; Psalms 35:4-6; 

 Psalms 41:6-10; Psalms 69:5.

13. DIE BESONDERHEDE VAN DIE MESSIAS 

SE LEIDING.

 Eksodus 12:46; Psalms 69:20-22,27; 

 Psalms 88:15-19; Psalms 129:3; Jesaja 50:7-9;

 Jesaja 52:14; Jesaja 53:1-8; Miga 4:14. 

14. DIE MESSIAS SAL NIE GEGLO WORD 

NIE.

 Jesaja 6:9,10; Jesaja 53:1,2.

ONDERWERPE



23

G. Die opstanding en 
hemelvaart van die 
Messias.

01. DIE OPSTANDING VAN DIE MESSIAS 

WORD VOORSPEL.

 Job 19:25-27; Psalms 16:8-11; Psalms 30:4; 

Psalms 40:3,4; Psalms 49:16; Psalms 71:20; 

Psalms 91:14-16; Jesaja 53:10,11; 

 Jona 1;17; Jona 2:2-7.

02. DIE HEMELVAART VAN DIE MESSIAS 

WORD VOORSPEL.

 Psalms 24:3,7-10; Psalms 47:2-10; 

 Psalms 68:19.

03. DIE LOFPRYSING VAN DIE MESSIAS 

WORD VOORSPEL.

 Psalms 91:14-16; Psalms 110:7; Jesaja 52:13; 

Esegiël 21:26,27. 

04. DIE MESSIAS SAL SY GEES UITSTORT.

 Psalms 68:19; Spreuke van Salomo 1:23; 

 Jesaja 32:15-18; Jesaja 44:3-4; 

 Esegiël 36:8-38; Esegiël 39:29; 

 Joël 2:28,29; Sagaria 12:10.

05. DIE MESSIAS SAL BAIE VRUGTE SIEN. 

 Psalms 1:3; Jesaja 60:21; 

 Jesaja 61:11; Hosea 14:4-8. 

06. DIE TUISTE VAN DIE HEILIGE GEES.

 Jesaja 57:15-19; Jeremia 31:33; 

 Esegiël 11:19; Esegiël 36:26,27; 

 Esegiël 37:9,10.

H. Die toekoms van die 
Messias.

01. DIE WEDERKOMS VAN DIE MESSIAS 

WORD VOORSPEL.

 Psalms 50:3-6; Psalms 96:13; Jesaja 25:6-12; 

Jesaja 65:17-25; Jesaja 66:15,16; 

 Daniël 7:13,14,18,22,27; Habakuk 2:3; 

 Sagaria 12:1-14; Sagaria 14:1-21.

02. DIE TOEKOMSTIGE OORDEEL DEUR DIE 

MESSIAS.

 1 Samuel 2:10; Psalms 2:4-6,9-12; 

 Psalms 50:2-6; Psalms 68:1-5; 

 Psalms 75:8,9; Psalms 96:7-13; Psalms 97:1-

6; Psalms 98:4-9; Psalms 110:1,2,5,6; 

 Psalms 149:6-9; Jesaja 2:4; Jesaja 11:4,5; 

 Jesaja 24:18-23; Jesaja 26:19-21; 

 Jesaja 27:1-3,6,12,13; Jesaja 51:5,6; 

 Jesaja 59:18-20; Jesaja 63:1-6; 

 Jesaja 66:15-24; Esegiël 38:16-23; 

 Daniël 12:1,2; Joël 2:1-17,30-32; 

 Joël 3:1-21; Sagaria 11:9; Sagaria 13:8,9; 

Maleagi 3:2-5,16-18; Maleagi 4:1-4.

03. DIE TOEKOMSTIGE KONINKRYK VAN 

DIE MESSIAS.

 Genesis 49:8-12; Numeri 24:7,8,15-19; 

 1 Samuel 2:10; 2 Samuel 7:12-16; 

 1 Kronieke 17:14; Psalms 2:4-6,8-12; 

 Psalms 22:24-32; Psalms 45:8,9,17,18; 

 Psalms 46:5-12; Psalms 47:2-9; Psalms 50:2-

6; Psalms 53:7; Psalms 65:3.

 Psalms 67:2-7; Psalms 68:1-5; Psalms 72:7-

19; Psalms 85:11-14; Psalms 86:9; 

 Psalms 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 

 Psalms 96:7-13; Psalms 97:1-6; 

 Psalms 98:4-9; Psalms 99:1-5; 

 Psalms 102:14-23; Psalms 107:1-3; 

 Psalms 110:1-3,5,6; Psalms 130:7,8; 
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 Psalms 132:11-18; Psalms 138:4,5;  

 Psalms 145:10-13; Psalms 147:2,13,14,20; 

Psalms 149:1-5; Jesaja 2:2-5; Jesaja 4:2,6; 

Jesaja 6:1-4; Jesaja 10:20-22; Jesaja 11:4-12; 

Jesaja 12:1-6; Jesaja 14:1-3; Jesaja 16:5; 

 Jesaja 17:7; Jesaja 19:23-25; 

 Jesaja 24:13-16,18-23; Jesaja 25:6-12; 

 Jesaja 26:1-4; Jesaja 27:1-3,6,12,13; 

 Jesaja 29:22-24; Jesaja 30:18-33; 

 Jesaja 32:1,2,15-18; Jesaja 33:17-24; 

 Jesaja 35:5-10; Jesaja 40:1-5,9-11; 

 Jesaja 41:8-20; Jesaja 42:2-4,6,7,16; 

 Jesaja 43:1-13,18-21; Jesaja 44:1-8,21-24,26; 

Jesaja 45:17,18,22-25; Jesaja 46:3,4,13; 

 Jesaja 49:6-26; Jesaja 51:1-23; Jesaja 52:7-12; 

 Jesaja 54:1-17; Jesaja 55:12,13; Jesaja 56:6-8; 

 Jesaja 59:18-21; Jesaja 60:1-21; 

 Jesaja 61:4-11; Jesaja 62:1-12; 

 Jesaja 63:7-9; Jesaja 65:17-25; 

 Jesaja 66:15-24; Jeremia 3:14-19; 

 Jeremia 12:15; Jeremia 15:19-21; 

 Jeremia 16:14,15,19; Jeremia 23:3-8; 

 Jeremia 24:6,7; Jeremia 29:14; 

 Jeremia 30:3-24; Jeremia 31:1-9,31-34; 

 Jeremia 32:37-41; Jeremia 33:6-13; 

 Jeremia 50:4-7,19,20; Esegiël 11:17-20; 

Esegiël 20:34-42; Esegiël 34:11-31; 

 Esegiël 36:8-38; Esegiël 37:1-14,21-28; 

Esegiël 38:23; Esegiël 39:6-8,21-29; Esegiël 

47:6-23; Daniël 2:34,35,44,45; 

 Daniël 7:13,14,18,22,27; Daniël 12:1,3; 

 Hosea 1:10,11; Hosea 2:15-23; Hosea 3:5; 

Hosea 6:1-3; Hosea 13:14; Hosea 14:4-8; 

 Joël 2:18-27; Joël 3:1-21; Amos 9:11-15; 

Obadja 1:17-21; Miga 2:12,13; 

 Miga 4:1-4,7; Miga 5:2,3; Miga 7:15-20; 

Habakuk 2:14; Sefanja 3:9-20; 

 Haggaí 2:7-10; Sagaria 1:16,17; 

 Sagaria 2:1-13; Sagaria 3:1-10; 

 Sagaria 6:12,13,15; Sagaria 8:1-23; Sagaria 

9:10-12; Sagaria 10:3-12; 

 Sagaria 12:1-14; Sagaria 13:1-2,8,9; 

 Sagaria 14:1-21; Maleagi 1:11; 

 Maleagi 3:2-5,16-18; Maleagi 4:1-4. 

04. DIE TROON VAN DIE MESSIAS.

 Psalms 45:7; Jesaja 9:5,6.

05. DIE KOMENDE GLORIE EN MAG VAN 

DIE MESSIAS.

 Psalms 46:5-12; Psalms 61:7,8; 

 Psalms 72:7-19; Psalms 95:1-3; 

 Psalms 102:14-23; Jesaja 25:6-12; 

 Jesaja 60:8-21; Jesaja 65:17-25.

06. DIE BEMIDDELING VAN DIE MESSIAS.

 Jesaja 53:12,; Jesaja 59:16.

07. DIE MESSIAS SAL AAN DIE 

REGTERHAND VAN GOD SIT. 

 Psalms 80:15,16,18; Psalms 110:1-2.

08. DIE MESSIAS SAL DIE EWIGE LEWE HÊ.

 Psalms 61:7,8.

09. DIE PROFESIE OOR DIE TOEKOMS VAN 

SY MENSE.

 Psalms 91:13; Jesaja 4:3; Jesaja 10:20-22; 

Jesaja 14:1-3; Jesaja 17:7; Jesaja 27:1-

3,6,12,13; 

 Jesaja 33:17-24; Jesaja 35:5-10;

 Jesaja 41:8-20; Jesaja 43:1-13,18-21; 

 Jesaja 45:22-25; Jesaja 46:3,4,13; 

 Jesaja 49:8-26; Jesaja 52:7-12; Jesaja 54:1-17; 

 Jesaja 56:6-8; Jesaja 57:15-18; Jesaja 59:21; 

Jesaja 60:6-21; Jesaja 61;4-9,10,11; 

 Jesaja 62:1-12; Jesaja 65:8-10; 

 Jesaja 66:15-24; Jeremia 3:14-19; 

 Jeremia 12:15; Jeremia 15:19-21; 

 Jeremia 16:14,15,19; Jeremia 23:3,4,7,8; 
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 Jeremia 24:6,7; Jeremia 29:14; 

 Jeremia 30:3-24; Jeremia 32:37-41; 

 Jeremia 33:6-18,22; Esegiël 20:34-42; Esegiël 

34:11-31; Esegiël 36:8-38; 

 Esegiël 37:1-14; Esegiël 39:6-8,21-29; Daniël 

9:27; Hosea 1:10,11; Hosea 2:15-23; Hosea 

3:4; Amos 9:11-15; Obadja 1:17-21; 

 Miga 2:12,13; Miga 4:1-4,7; 

 Miga 7:15-20; Sefanja 3:9-20; Haggai 2:7-10; 

Sagaria 1:16,17; Sagaria 2:1-13; 

 Sagaria 3:1-10; Sagaria 8:1-23; 

 Sagaria 9:10-12; Sagaria 10:3-12; 

 Sagaria 12:1-14; Sagaria 13:8,9; 

 Sagaria 14:1-21; Maleagi 4:1-4.

10. DIE PROFESIE OOR DIE EWIGE 

KONINKRYK VAN VREDE.

 Jesaja 9:6; Jesaja 11:6-9; 

 Esegiël 37:1-14,21-28; Daniël 2:34,35,44,45; 

 Daniël 7:13,14,18,22,27; Hosea 2:15-23; 

 Joël 3:1-21.

11. DIE MESSIAS SAL VERHEERLIK WORD.

 Jesaja 4:2; Jesaja 43:21; Jesaja 44:23; 

 Jesaja 49:3; Jesaja 60:21; Jesaja 61:3; 

 Daniël 7:13,14.

I. Die Messias in die 
offerande en feeste.

01. DIE BRAND- EN VLEISOFFERS 

VERTEENWOORDIG DIE WERK VAN DIE 

MESSIAS - ‘N LIEFLIKE GEUR.

  Levitikus 1:5,13; Levitikus 2:1,2.

02. DIE BRANDOFFERS DUI OP DIE WERK 

VAN DIE MESSIAS - ‘N VRYWILLIGE 

OFFERANDE.

 Levitikus 7:16.

03. DIE BRANDOFFERS VERTEENWOORDIG 

DIE WERK VAN DIE MESSIAS - ‘N 

OFFERANDE SONDER SMET - ‘N 

VOORTDURENDE BRANDOFFER.

 Levitikus 22:17-21; Numeri 28:3,4.

04. DIE VREDEOFFER EN DIE SLAGOFFER 

VAN DIE DANKFEES VERTEENWOORDIG 

DIE WERK DIE MESSIAS.

 Levitikus 3:1-5,16; Psalms 51:17.

05. DIE SONDOFFER VERWYS NA DIE WERK 

VAN DIE MESSIAS.

 Levitikus 4:3-12; Levitikus 4:27-29.

06. DIE DAG VAN VERSOENING VERWYS 

NA DIE WERK VAN DIE MESSIAS.

 Levitikus 16:1-31; Levitikus 17:11.

07. DIE OFFER VAN DIE ROOI KOEI 

VERWYS NA DIE WERK VAN DIE 

MESSIAS.

 Numeri 19:2,3,9.

08. DIE PASGA VERWYS NA DIE WERK VAN 

DIE MESSIAS.

 Eksodus 12:5-14, 22-24.

09. DIE FEES VAN DIE ONGESUURDE 

BROOD VERWYS NA DIE WERK VAN DIE 

MESSIAS.

 Levitikus 23:6-8.

10. DIE OFFER VAN DIE EERSTE 

KORINGGERF VERWYS NA DIE 

OPSTANDING VAN DIE MESSIAS.

 Levitikus 23:9-14.

11. DIE FEES VAN DIE EERSTE OES, 50 

DAE NA PASGA, VERWYS NA DIE 

ONDERWERPE



UITSTORTING VAN DIE HEILIGE GEES.

    Levitikus 23:15-21.

12. DIE HUTTEFEES MET BETREKKING TOT 

DIE WERK VAN DIE MESSIAS.

    Levitikus 23:33-43.   
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Ander verse in die Heilige Skrifte hou verband 

met die koms van die Koninkryk van die 

Messias.

Met die eerste koms van die Messias

kom die Koninkryk naby, maar tydens Sy 

Wederkoms

sal die Koninkryk ten volle verwesenlik word.

Verse wat hier onder genoem word verwys na 

die Koninkryk.

Ten einde spasie te bewaar het ons besluit om 

nie melding

te maak van al die verse nie, maar deur middel 

van syferkodes

verwys ons wel na versgroepe wat hier onder 

genoem word.

Hierdie kodes is #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7.

Die toekomstige Koninkryk van 
die Messias op daardie dag:

#1 Die mag, die grootheid en die glorie van die 

Koninkryk van die Messias.

Genesis 49:10; Numeri 24:17-19; 

1 Samuel 2:10; 2 Samuel  7:12-16; 

Psalms 2:6-12; Psalms 8:2-3; 

Psalms 21:5; Psalms 45; Psalms 46:6-12; 

Psalms 47:3,4,8-10; Psalms 48:2-4,9-15;

Psalms 50:2-6; Psalms 61:7,8;

Psalms 66:1-5; Psalms 67:2-8; 

Psalms 68:1-5; Psalms 72:6-20; 

Psalms 85:2-4,10-14; Psalms 86:9; 

Psalms 89:1-5,26-29,36,37; Psalms 93:1; 

Psalms 95:3-7; Psalms 96:1-13; Psalms 97:1,6; 

Psalms 98:1-9; Psalms 99:1-4; Psalms 110:1-6; 

Psalms 130:7,8; Psalms 132:11-14; 

Psalms 138:4,5; Psalms 145:10-13; 

Psalms 149:1-9; Jesaja 2:10-22; Jesaja 9:5,6; 

Jesaja 11:2-10; Jesaja 16:5; Jesaja 24:19-23; Jesaja 

26:1-4; Jesaja 32:1-5,13-20; 

Jesaja 33:17-24; Jesaja 35:1-10; 

Jesaja 40:5,9-11; Jesaja 41:18-20; 

Jesaja 42:4,13,16; Jesaja 49:7; 

Jesaja 52:1-3,10,13; Jesaja 63:1-6; Jesaja 65:13-25; 

Jesaja 66:10-17,22-24; Jeremia 23:5; 

Esegiël 40-48; Daniël 2:35,44; Daniël 4:3; Daniël 

7:13,14,18,27; Daniël 12:1-3; Joël 2; 

Joël 3; Obadja 1:17-21; Miga 4:13; 

Habakuk 2:14; Sefanja 2:11; 

Sagaria 6:12,13; Sagaria 9:9-12; 

Sagaria 10:11,12; Sagaria 14:9; 

Maleagi 4:1-6; Matteus 6:10; 

Matteus 19:28; Matteus 28:18; 

Lukas 1:32,33; Lukas 22:29; Johannes 17:24; 

Johannes 18:36; Die handelinge apostels 1:6,7; 

Romeine 8:19-23; Romeine 14:17; 1 Korintiërs 

15:24,25; Effesiërs 1:10,20; 

Filippense 2:9; 1 Tessalonisense 2:12; 1 

Timoteus 6:15; Hebreërs 1:8; 

Hebreërs 2:5-9; 1 Petrus 1:3-5; 

Die openbaring 6:2; Die openbaring 11:15; Die 

openbaring 12:10; Die openbaring 19:15,16; Die 

openbaring 20:1-6.  

#2 Die bekering en uitverkiesing van Israel.

Levitikus 26:40-45; 

Deuteronomium 4:29-31; 

Deuteronomium 30:1-10; 

Deuteronomium 33:28,29; Psalms 47:5; 

Psalms 69:36,37; Psalms 85:9-14;  

Psalms 102:14,17,18,22; Psalms 106:5; 

Psalms 121; Psalms 126; Psalms 130:7,8; 

Jesaja 4:2-6; Jesaja 12:1-6; Jesaja 14:1-3; 

Jesaja 26:1-4; Jesaja 27:6; Jesaja 29:18-24; Jesaja 

30:18-26; Jesaja 40:1,2; 

Jesaja 41:8-20; Jesaja 44:1-8,21-24,26; Jesaja 

45:17,18,22-25; Jesaja 46:13; 

Jesaja 49:6-26; Jesaja 51; 

Jesaja 54:1-14,17; Jesaja 55:1-3; 

Jesaja 59:16-21; Jesaja 60:10,15-18,21,22; 

Jesaja 61:1-11; Jesaja 62; 
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Jesaja 65:8-10; Jeremia 3:14-16, 18,19;

Jeremia 23:4-6; Jeremia 30:18-24; 

Jeremia 31:1-7,16-40; Jeremia 32:38-44; Jeremia 

33:6-22,26; Jeremia 50:4-7,20; Esegiël 16:60-63; 

Esegiël 34:20-31; 

Esegiël 36:8-15,26-38; Esegiël 37:1-28; 

Hosea 1:7,11; Hosea 2:14-23; Hosea 3:5; 

Hosea 14:5,6; Amos 9:11-15; Miga 4:7; 

Miga 5:2-15; Miga 7:14-20; Sefanja 3:11-19; 

Sagaria 1:12-17; Sagaria 2:1-5,10,12,13; Sagaria 

3:10; Sagaria 8:3-7,9-19; 

Sagaria 9:10-17; Sagaria 10:3-7; 

Sagaria 12:1-14; Sagaria 13:1,2,8,9; 

Sagaria 14:1-21; Maleagi 3:1-6,11,12,16-18;

Die handelinge apostels 15:16-18; Romeine 

9:27,28; Romeine 11:1-36; Galasiërs 3:17; 

Hebreërs 8:6-12; Hebreërs 10:16,17;                         

#3 Die terugkeer van Israel.

Deuteronomium 30:3-5; Psalms 14:7; 

Psalms 53:7; Psalms 106:47; Psalms 107:2,3; 

Psalms 147:2; Jesaja 10:20-22; Jesaja 11:11-16; 

Jesaja 27:12,13; Jesaja 35:8-10; Jesaja 43:5,6; 

Jesaja 49:6,12,22; Jesaja 51:11; 

Jesaja 52:8-10; Jesaja 54:7; Jesaja 56:8; 

Jesaja 60:3-11; Jesaja 66:20-21; 

Jeremia 3:18,19; Jeremia 12:15; 

Jeremia 15:19-21; Jeremia 16:14,15; 

Jeremia 23:3,7,8; Jeremia 30:3,10,11,17; 

Jeremia 31:8-14,17; Jeremia 32:37; 

Jeremia 46:27-28; Jeremia 50:19; 

Esegiël 11:17-20; Esegiël 20:34-44; 

Esegiël 28:24-26; Esegiël 34:11-14; 

Esegiël 36:24-27; Esegiël 37:21; 

Esegiël 39:25-29; Hosea 1:11; 

Hosea 14:7-8; Miga 2:12,13; Miga 4:6; Sefanja 

3:18-20; Sagaria 1:17; 

Sagaria 8:7,8; Sagaria 10:8-10; 

Johannes 11:52; Effesiërs 1:10.

#4 Die Heidene sal ook kom.

Genesis 26:4; Deuteronomium 32:43; 

Psalms 22:28-32; Psalms 72:11,17; Psalms 86:9; 

Psalms 96:10; Psalms 102:16-23; Psalms 117:1; 

Jesaja 2:2-6; Jesaja 5:26; Jesaja 11:10,12; 

Jesaja 19:16-25; Jesaja 25:6-12; Jesaja 26:2; Jesaja 

43:9; Jesaja 51:5; Jesaja 55:5; 

Jesaja 56:6-7; Jesaja 60:3-7, 10-14; 

Jesaja 62:10; Jesaja 66:18-23; Jeremia 3:17; 

Jeremia 4:2; Jeremia 10:6,7; Jeremia 16:19; 

Daniël 7:18,25-27; Miga 4:1-4; Haggai 2:6,7;  

Sagaria 2:11;  Sefanja 3:8-10; 

Sagaria 8:3,20-23; Sagaria 14:16-19; Maleach 

1:11; Markus 11:17; Johannes 10:16; Romeine 

3:29; Romeine 15:9-12; 

Galasiërs 3:8; Effesiërs 2:11-13; Hebreërs 2:11-13; 

Hebreërs 12:23; Die openbaring 7:9-12; Die 

openbaring 15:4; Die openbaring 21:24-26; Die 

openbaring 22:2.

# 5 Die wederkoms van die Messias en die 

opstanding uit die dood.

en de opstanding der doden.

Psalms 68:22,23; Psalms 71:20; 

Psalms 126:5,6; Jesaja 25:8; Jesaja 26:19; 

Hosea 13:14; Daniël 12:13; Matteus 22:32; 

Matteus 24:27-51; Matteus 26:64; 

Markus 13:24-37; Lukas 12:37; 

Lukas 14:13-15; Lukas 20:34-37; 

Lukas 21:22-36; Lukas 22:29; Lukas 23:43; 

Johannes 3:21; Johannes 5:28,29; 

Johannes 6:39,40; Johannes 8:51; 

Johannes 11:25,26; Johannes 12:25,26; Johannes 

14:2,3; Johannes 17:24; 

Die handelinge apostels 2:6-8; Die handelinge 

apostels 23:6-8; Die handelinge apostels 26:6-8; 

Romeine 8:17,24; 

1 Korintiërs 6:14; 1 Korintiërs 15:1-58; 

2 Korintiërs 4:14,17; Effesiërs 1:10; 

Filippense 2:10,11; Filippense 3:20,21; 
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Kolossense 3:4; 1 Tessalonisense 1:10; 

1 Tessalonisense 4:14-17; 

2 Tessalonisense 1:7-10; 

2 Tessalonisense 2:7,8; 

2 Timoteus 2:11,12,18; 2 Timoteus 4:8; Hebreërs 

1:13; Hebreërs 11:13,35; 

1 Petrus 1:4-9; 1 Petrus 4:13; 1 Petrus 5:4; 

2 Petrus 1:11; 1 Johannes 3:2; Judas 1:14; Die 

openbaring 1:6,7; Die openbaring 2:26,27; Die 

openbaring 3:21; Die openbaring 5:1-14; Die 

openbaring 7:3,4; Die openbaring 10:7; Die 

openbaring 11:15; Die openbaring 12:10; Die 

openbaring 15:3,4; Die openbaring 20:1-6. 

#6 Die Oordeelsdag.

Genesis 18:25; Psalms 1:4; Psalms 9:8; 

Psalms 68:1-5; Psalms 73:20; Psalms 96:11-13; 

Psalms 98:9; Psalms 122:5; Prediker 12:14; 

Jesaja 5:30; Jesaja 13:1-22; Jesaja 30:8,27-30; 

Jesaja 34:1-4; Jesaja 66:15,16; Daniël 7:9,10; 

Daniël 12:1,2; Joël 2:1,10,11,30-32; 

Joël 3:12-16; Miga 1:3,4; Nahum 1:5,6; 

Sefanja 1:14-18; Maleagi 3:5,16-18; 

Matteus 8:11,12; Matteus 10:28; 

Matteus 11:21-24; Matteus 12:36,41,42; Matteus 

13:40-43; Matteus 19:28; 

Matteus 24:50,51; Matteus 25:21,23,31-46; 

Markus 9:43-48; Lukas 10:12-14; Lukas 19:27; 

Lukas 20:35,36; Lukas 22:30; 

Johannes 5:24-29; Johannes 12:31,32; Die 

handelinge apostels 10:42; Die handelinge 

apostels 17:31; Die handelinge apostels 24:15; 

Romeine 2:5-16; Romeine 14:10-12; 1 Korintiërs 

3:12-15; 

1 Korintiërs 4:5; 1 Korintiërs 6:1-3; 

2 Korintiërs 5:10; Kolossense 3:6; 

2 Timoteus 4:1; Hebreërs 6:2; 

2 Petrus 2:9; 2 Petrus 3:7; 1 Johannes 4:17; Judas 

1:6,13-15; Die openbaring 2:11; 

Die openbaring 3:4,5; Die openbaring 6:12-17; 

Die openbaring 11:18,19; Die openbaring 14:1-11; 

Die openbaring 17:14-16; Die openbaring 19; 

Die openbaring 20:10-15;  

#7 Die nuwe hemel en die nuwe aarde.

Psalms 48:8; Jesaja 60:18-20; 

Jesaja 65:17-19; Jesaja 66:22-24; 

Matteus 8:11; Matteus 24:35; 

1 Korintiërs 15:24,25; Galasiërs 4:26; 

Hebreërs 10:12,13; Hebreërs 11:10; 

Hebreërs 12:22-28; 2 Petrus 3:7-13; 

Die openbaring 3:12,21; Die openbaring 16:20; 

Die openbaring 21, 22. 
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C01 Die geboorte van die Messias word 

voorspel.

GENESIS 3:15 En Ek sal vyandskap stel 

tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en 

haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy 

sal hom in die hakskeen byt.

NUMERI 21:8 Daarop sê die HERE aan 

Moses: Maak vir jou ‘n giftige slang en sit 

dit op ‘n paal; dan sal elkeen wat gebyt is en 

daarna kyk, lewe.

9 Toe het Moses ‘n koperslang gemaak en dit 

op ‘n paal gesit: en as ‘n slang iemand gebyt 

het en hy kyk na die koperslang, het hy in 

die lewe gebly.

JESAJA 53:10 Maar dit het die HERE 

behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom 

krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer 

aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy 

sal die dae verleng, en die welbehae van die 

HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.

MATTEUS 27:50 Daarop het Jesus weer met 

‘n groot stem geroep en die gees gegee.

51 En kyk, die voorhangsel van die tempel het 

in twee geskeur, van bo tot onder, en die 

aarde het gebewe en die rotse het geskeur;

MATTEUS 28:5 Maar die engel antwoord en 

sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek 

weet julle soek Jesus wat gekruisig is.

6 Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan 

soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar 

die Here gelê het;

LUKAS 2:10 En die engel sê vir hulle: 

Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n 

goeie tyding van groot blydskap wat vir die 

hele volk sal wees,

11 dat vir julle vandag in die stad van Dawid 

gebore is die Saligmaker wat Christus, die 

Here, is.

JOHANNES 3:14 En soos Moses die slang in 

die woestyn verhoog het, so moet die Seun 

van die mens verhoog word,

GALASIËRS 3:19 Wat beteken die wet dan? 

Dit is bygevoeg weens die oortredinge, 

totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, 

sou kom; en dit is deur engele beskik deur 

tussenkoms van ‘n middelaar.

GALASIËRS 4:4 Maar toe die volheid van die 

tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, 

gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,

5 om die wat onder die wet was, los te koop, 

sodat ons die aanneming tot kinders kan 

ontvang.

HEBREËRS 2:14 Aangesien die kinders dan 

vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op 

dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy 

deur die dood hom tot niet kon maak wat 

mag oor die dood het—dit is die duiwel—

DIE OPENBARING 12:9 En die groot draak 

is neergewerp, die ou slang wat genoem 

word duiwel en Satan, wat die hele wêreld 

verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy 

engele is saam met hom neergewerp.

DIE OPENBARING 20:10 En die duiwel wat 

hulle verlei het, is in die poel van vuur en 

swawel gewerp waar die dier en die valse 

profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig 

word tot in alle ewigheid.
Sien ook: Numeri 21:6,7; Markus 16:18; Lukas 10:19; Die 

handelinge apostels 28:3-6.
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E09 Die geregtigheid van die Messias.

GENESIS 3:21 En die HERE God het vir die 

mens en sy vrou rokke van vel gemaak en 

hulle dit aangetrek.

GENESIS 3:7 Toe gaan altwee se oë oop, en 

hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle 

het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle 

skorte gemaak.

JESAJA 61:10 Ek is baie bly in die HERE, 

my siel juig in my God; want Hy het my 

beklee met die klere van heil, my in die 

mantel van geregtigheid gewikkel—soos ‘n 

bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel 

ombind, en soos ‘n bruid wat haar versier 

met haar juwele.

DIE OPENBARING 4:4 En rondom die 

troon was daar vier en twintig trone, en 

op die trone het ek die vier en twintig 

ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en 

hulle het goue krone op hulle hoofde gehad.

DIE OPENBARING 7:9 Ná hierdie dinge 

het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot 

menigte wat niemand kon tel nie, uit alle 

nasies en stamme en volke en tale; hulle 

het gestaan voor die troon en voor die Lam, 

bekleed met wit klere en met palmtakke in 

hulle hande;

10 en hulle het met ‘n groot stem geroep en 

gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, 

en aan die Lam!

11 En al die engele het rondom die troon en 

die ouderlinge en die vier lewende wesens 

gestaan, en hulle het voor die troon op hulle 

aangesig neergeval en God aanbid en gesê:

12 Amen! Die lof en die heerlikheid en die 

wysheid en die danksegging en die eer en 

die krag en die sterkte aan onse God tot in 

alle ewigheid! Amen.

13 Toe het een van die ouderlinge gespreek en 

vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit 

klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle 

gekom?

14 En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En 

hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot 

verdrukking kom, en hulle het hul klere 

gewas en hul klere wit gemaak in die bloed 

van die Lam.

DIE OPENBARING 21:2 En ek, Johannes, 

het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, 

sien neerdaal van God uit die hemel, 

toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man 

versier is.

Sien ook: Psalms 132:9,16; Jesaja 52:1; Esegiël 16:8-18.

A01 Die Messias is die nasaat van Abraham. 

GENESIS 9:26 Verder het hy gesê: Geseënd 

is die HERE, die God van Sem. Maar Kanaän 

moet sy dienskneg wees.

27 Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag 

hy woon in die tente van Sem! Maar Kanaän 

moet sy dienskneg wees.

LUKAS 3:23 En Hy, Jesus, was omtrent 

dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy 

was, soos hulle gemeen het, die seun van 

Josef, die seun van Eli,

LUKAS 3:24-33

LUKAS 3:34 die seun van Jakob, die seun 

van Isak, die seun van Abraham, die seun 

van Tera, die seun van Nahor,

35 die seun van Serug, die seun van Rehu, die 
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seun van Peleg, die seun van Heber, die 

seun van Sela,

36 die seun van Kainan, die seun van Arpágsad, 

die seun van Sem, die seun van Noag, die 

seun van Lameg,

   
Sien ook: Jesaja 11:10; Romeine 9:5; Romeine 15:12; Effesiërs 2:19; 

Effesiërs 3:6.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

GENESIS 12:3 En Ek sal seën diegene wat 

jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; 

en in jou sal al die geslagte van die aarde 

geseën word.

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:25 En julle is 

kinders van die profete en van die verbond 

wat God met ons vaders gesluit het toe Hy 

vir Abraham gesê het: En in jou saad sal al 

die geslagte van die aarde geseën word.

26 God het, nadat Hy sy Kind Jesus opgewek 

het, Hom eers vir julle gestuur om julle te 

seën deur elkeen van sy booshede te bekeer.

Sien ook: Psalms 72:17; Romeine 4:11; Galasiërs 3:8,16,28; 
Kolossense 3:11; Die openbaring 7:9.

D03 Die amp van die Messias as Priester. 

GENESIS 14:18 En Melgisédek, die koning 

van Salem, wat ‘n priester van God, die 

Allerhoogste, was, het brood en wyn gebring

MATTEUS 26:26 En terwyl hulle eet, neem 

Jesus die brood, en nadat Hy gedank het, 

breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en 

sê: Neem, eet, dit is my liggaam.

27 Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank 

het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal 

daaruit.

28 Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe 

testament, wat vir baie uitgestort word tot 

vergifnis van sondes.

29 Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit 

meer van hierdie vrug van die wynstok drink 

nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit met 

julle nuut sal drink in die koninkryk van my 

Vader.

HEBREËRS 6:20 waar Jesus as voorloper vir 

ons ingegaan het, Hy wat volgens die orde 

van Melgisédek ‘n hoëpriester geword het vir 

ewig.

HEBREËRS 7:1 Want hierdie Melgisédek 

was koning van Salem, priester van 

God, die Allerhoogste, wat vir Abraham 

tegemoetgegaan het by sy terugkeer toe hy 

die konings verslaan het, en hom geseën 

het;

2 aan wie Abraham ook ‘n tiende deel van alles 

gegee het—hy was in die eerste plek, volgens 

uitleg, koning van die geregtigheid en dan 

ook koning van Salem, dit is koning van 

vrede;

Sien ook: Psalms 110:4; Hebreërs 5:6,10; Hebreërs 7:1-3.
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A01 Die Messias is die nasaat van Abraham. 

GENESIS 17:7 En Ek sal my verbond oprig 

tussen My en jou en jou nageslag ná jou in 

hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir 

jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná 

jou.

8 En Ek sal aan jou en jou nageslag ná jou die 

land van jou vreemdelingskap gee, die hele 

land Kanaän, as ‘n ewige besitting; en Ek sal 

vir hulle ‘n God wees.

19 Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara 

sal vir jou ‘n seun baar, en jy moet hom Isak 

noem; en Ek sal my verbond met hom oprig 

as ‘n ewige verbond vir sy nageslag ná hom.

21 Maar my verbond sal Ek oprig met Isak wat 

Sara vir jou anderjaar op hierdie tyd sal baar.

GENESIS 21:12 Maar God het aan Abraham 

gesê: Laat dit nie verkeerd wees in jou oë 

ter wille van die seun en van jou slavin 

nie. Luister na Sara in alles wat sy van jou 

verlang, want deur Isak sal daar vir jou ‘n 

nageslag genoem word.

ROMEINE 9:6 Maar ek sê dit nie asof die 

woord van God verval het nie; want hulle is 

nie almal Israel wat uit Israel is nie.

7 Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag 

is, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak 

sal jou nageslag genoem word.

8 Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat 

die kinders van die vlees is nie, maar die 

kinders van die belofte word gereken as die 

nageslag.

9 Want dit is die woord van die belofte: 

Omtrent hierdie tyd sal Ek kom, en Sara sal 

‘n seun hê.

Sien ook: Genesis 21:2,3,6; Galasiërs 4:28-31.

B02 Die Messias is die Lam van God.

GENESIS 22:8 En Abraham antwoord: God 

sal vir Homself die lam vir ‘n brandoffer 

voorsien, my seun. So het hulle twee dan 

saam geloop.

JOHANNES 1:29 Die volgende dag sien 

Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: 

Dáár is die Lam van God wat die sonde van 

die wêreld wegneem!

Sien ook: Johannes 1:36; 1 Petrus 1:19,20; Die openbaring 5:6,12; 
Die openbaring 7:9,13,14.

A01 Die Messias is die nasaat van Abraham. 

E22 Die arbeid van die Messias sal geseën 

word. 

GENESIS 22:17 dat Ek jou ryklik sal seën en 

jou nageslag grootliks sal vermeerder soos 

die sterre van die hemel en soos die sand 

wat aan die seestrand is; en jou nageslag sal 

die poort van sy vyande in besit neem.

18 En in jou nageslag sal al die nasies van die 

aarde geseën word, omdat jy na my stem 

geluister het.

JOHANNES 8:56 Abraham, julle vader, het 

hom verheug dat hy my dag sou sien; en hy 

het dit gesien en het hom verbly.

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:22 Want 

Moses het tot die vaders gespreek: Die Here 

julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit 

julle broeders net soos ek is; na Hom moet 
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julle luister volgens alles wat Hy met julle 

sal spreek.

23 En elke siel wat nie na dié Profeet luister 

nie, sal uit die volk uitgeroei word.

24 En ook al die profete van Samuel af en die 

wat gevolg het, almal wat gespreek het, het 

ook hierdie dae aangekondig.

25 En julle is kinders van die profete en van die 

verbond wat God met ons vaders gesluit het 

toe Hy vir Abraham gesê het: En in jou saad 

sal al die geslagte van die aarde geseën word.

26 God het, nadat Hy sy Kind Jesus opgewek 

het, Hom eers vir julle gestuur om julle te 

seën deur elkeen van sy booshede te bekeer.

ROMEINE 4:17 soos geskrywe is: Ek het jou 

‘n vader van baie nasies gemaak voor die 

aangesig van God in wie hy geglo het, wat 

die dode lewend maak en die dinge wat nie 

bestaan nie, roep asof hulle bestaan.

18 Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader 

sou word van baie volke volgens wat gesê 

was: So sal jou nageslag wees.

2 KORINTIËRS 1:20 Want hoeveel 

beloftes van God daar ook mag wees, in 

Hom is hulle ja en in Hom amen, tot 

heerlikheid van God deur ons.

GALASIËRS 3:16 Nou is aan Abraham die 

beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê 

nie: En aan die sade, asof dit op baie sien 

nie, maar op een: En aan jou saad, dit is 

Christus.

17 Maar ek sê dít: die wet wat vier honderd 

en dertig jaar later gekom het, maak die 

verbond wat deur God in Christus vantevore 

bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot 

niet te maak nie.

18 Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit 

nie meer uit die belofte nie. Maar God het 

dit aan Abraham deur ‘n belofte genadiglik 

geskenk.

GALASIËRS 3:29 En as julle aan Christus 

behoort, dan is julle die nageslag van 

Abraham en volgens die belofte erfgename.

Sien ook: Genesis 12:2,3; Genesis 13:16; Genesis 15:1,5,6; Genesis 
17:1,6,7; Genesis 18:18; Genesis 22:3,10; Genesis 26:4,5; Genesis 

27:28,29; Genesis 28:3,14; Genesis 49:25,26; Deuteronomium 1:10; 
Deuteronomium 28:2; Psalms 2:8; Psalms 72:8,9,17; Jeremia 7:23; 

Jeremia 33:22; Daniël 2:44,45; Lukas 1:68-75; Effesiërs 1:3; Die 
openbaring 11:15.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

GENESIS 26:3 Vertoef as vreemdeling in 

hierdie land, en Ek sal met jou wees en jou 

seën; want aan jou en jou nageslag sal Ek al 

hierdie lande gee: Ek sal die eed bevestig wat 

Ek vir jou vader Abraham gesweer het.

4 En Ek sal jou nageslag vermeerder soos die 

sterre van die hemel en aan jou nageslag al 

hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al 

die nasies van die aarde geseën word;

HEBREËRS 6:17 Daarom het God, omdat Hy 

nog kragtiger aan die erfgename van die 

belofte die onveranderlikheid van sy raad 

wou toon, dit met ‘n eed gewaarborg;

HEBREËRS 11:9 Deur die geloof het hy as 

vreemdeling gaan woon in die land van 

belofte soos in ‘n vreemde land en in tente 

gewoon met Isak en Jakob, die mede-

erfgename van dieselfde belofte.

HEBREËRS 11:13 In die geloof het hulle almal 

gesterwe sonder om die beloftes te verkry, 
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maar hulle het dit uit die verte gesien en 

geglo en begroet, en het bely dat hulle 

vreemdelinge en bywoners op aarde was.

14 Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat 

hulle ‘n vaderland soek.

15 En as hulle bly dink het aan dié vaderland 

waaruit hulle weggetrek het, sou hulle 

geleentheid gehad het om terug te keer.

16 Maar nou verlang hulle na ‘n beter een, dit 

is ‘n hemelse. Daarom skaam God Hom nie 

vir hulle om hulle God genoem te word nie, 

want Hy het vir hulle ‘n stad berei.

Sien ook: Genesis 12:1-3; Genesis 13:15-17; Genesis 15:18; Genesis 
17:8; Genesis 22:16-18; Psalms 32:8; Psalms 39:13; Jesaja 43:2,5.

A01 Die Messias is die nasaat van Abraham. 

B23 Die genade van God en die Messias.

E22 Die arbeid van die Messias sal geseën 

word. 

GENESIS 28:14 en jou nageslag sal wees 

soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei 

na die weste en ooste, en na die noorde en 

suide; en in jou en jou nageslag sal al die 

geslagte van die aarde geseën word.

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:25 En julle is 

kinders van die profete en van die verbond 

wat God met ons vaders gesluit het toe Hy 

vir Abraham gesê het: En in jou saad sal al 

die geslagte van die aarde geseën word.

26 God het, nadat Hy sy Kind Jesus opgewek 

het, Hom eers vir julle gestuur om julle te 

seën deur elkeen van sy booshede te bekeer.

GALASIËRS 3:8 En die Skrif wat vooruit 

gesien het dat God die heidene uit die geloof 

sou regverdig, het vooraf aan Abraham die 

evangelie verkondig met die woorde: In jou 

sal al die volke geseën word.

GALASIËRS 3:16 Nou is aan Abraham die 

beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê 

nie: En aan die sade, asof dit op baie sien 

nie, maar op een: En aan jou saad, dit is 

Christus.

Sien ook: Genesis 12:3; Genesis 18:17,18; Genesis 22:18; Genesis 
26:4; Psalms 72:17.

A02 Die Messias is die nasaat van Juda.

D04 Die amp van die Messias as Koning.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

GENESIS 49:8 Juda, jy is dit! Jou sal jou 

broers loof. Jou hand sal op die nek van jou 

vyande wees; voor jou sal die seuns van jou 

vader hulle neerbuig.

9 Juda is ‘n jong leeu; van die roof af het jy 

opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan 

lê soos ‘n leeu en soos ‘n leeuin; wie sal hom 

opjaag?

10 Die septer sal van Juda nie wyk nie, nóg die 

veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo 

kom; en aan Hom sal die volke gehoorsaam 

wees.

11 Hy maak sy jong esel vas aan die 

wingerdstok en die vul van sy eselin aan die 

edelste wynstok; Hy was sy kleed in wyn en 

sy gewaad in druiwebloed.

12 Hy is donkerder van oë as wyn en witter van 

tande as melk.

LUKAS 1:30 En die engel sê vir haar: 

Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade 
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by God gevind.

31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, 

en jy moet Hom Jesus noem.

32 Hy sal groot wees en die Seun van die 

Allerhoogste genoem word; en die Here God 

sal aan Hom die troon van sy vader Dawid 

gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

 

MATTEUS 1:1 Die geslagsregister van Jesus 

Christus, die seun van Dawid, die seun van 

Abraham:

2 Abraham was die vader van Isak, en Isak die 

vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda 

en sy broers;

3 en Juda was die vader van Peres en Serag by 

Tamar, en Peres was die vader van Hesron, 

en Hesron die vader van Ram,

4 en Ram die vader van Ammínadab, en 

Ammínadab die vader van Nagson, en 

Nagson die vader van Salmon,

5 en Salmon die vader van Boas by Ragab, en 

Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die 

vader van Isai,

6 en Isai die vader van koning Dawid, en 

koning Dawid die vader van Salomo by die 

vrou van Uría,

7 en Salomo die vader van Rehábeam, en 

Rehábeam die vader van Abía, en Abía die 

vader van Asa,

8 en Asa die vader van Jósafat, en Jósafat die 

vader van Joram, en Joram die vader van 

Ussía,

9 en Ussía die vader van Jotam, en Jotam 

die vader van Agas, en Agas die vader van 

Hiskía,

10 en Hiskía die vader van Manasse, en 

Manasse die vader van Amon, en Amon die 

vader van Josía,

11 en Josía die vader van Jegónia en sy broers in 

die tyd van die Babiloniese ballingskap.

12 En ná die Babiloniese ballingskap het 

Jegónia die vader geword van Seáltiël, en 

Seáltiël was die vader van Serubbábel,

13 en Serubbábel die vader van Abíud, en Abíud 

die vader van Éljakim, en Éljakim die vader 

van Asor,

14 en Asor die vader van Sadok, en Sadok die 

vader van Agim, en Agim die vader van 

Elíud,

15 en Elíud die vader van Eleásar, en Eleásar die 

vader van Mattan, en Mattan die vader van 

Jakob,

16 en Jakob die vader van Josef, die man van 

Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus 

genoem word.

17 Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid 

is veertien geslagte, en van Dawid tot die 

Babiloniese ballingskap veertien geslagte, en 

van die Babiloniese ballingskap tot Christus 

veertien geslagte.

HEBREËRS 7:14 Want dit is volkome duidelik 

dat onse Here uit Juda voortgespruit het, en 

met betrekking tot hierdie stam het Moses 

niks gesê van die priesterskap nie.

DIE OPENBARING 5:5 Toe sê een van die 

ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, die 

Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel 

van Dawid, het oorwin om die boek oop te 

maak en sy sewe seëls te breek.

Sien ook: Genesis 29:35; Numeri 24:17; Deuteronomium 33:7; 2 
Samuel 22:41; 1 Kronieke 5:2; Psalms 60:7; Psalms 72:8-11; Jesaja 
9:5; Jesaja 11:1-5; Jesaja 42:1-4; Jesaja 49:6,7,22,23; Jesaja 55:4,5; 
Jesaja 60:1-5; Jesaja 63:1-3; Jeremia 23:5,6; Jeremia 30:21; Hosea 
5:14; Hosea 11:12; Haggai 2:7; Matteus 17:5; Matteus 21:9; Lukas 

2:30-32; Romeine 15:12; 1 Korintiërs 15:24,25; Die openbaring 11:15; 
Die openbaring 20.
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B13 Die gesag van die Messias.

EKSODUS 3:6 Verder sê Hy: Ek is die God 

van jou vader, die God van Abraham, die 

God van Isak en die God van Jakob. Toe het 

Moses sy aangesig verberg, want hy was 

bevrees om God aan te sien.

MATTEUS 22:31 En wat die opstanding van 

die dode betref—het julle nie die woord 

gelees wat tot julle deur God gespreek is nie:

32 Ek is die God van Abraham en die God van 

Isak en die God van Jakob? God is nie ‘n 

God van dooies nie, maar van lewendes.

33 En toe die skare dit hoor, was hulle verslae 

oor sy leer.

LUKAS 20:37 En dat die dode opgewek 

word, het Moses ook in die gedeelte oor die 

doringbos aangedui, waar hy die Here noem 

die God van Abraham en die God van Isak 

en die God van Jakob.

38 Hy is tog nie ‘n God van dooies nie, maar 

van lewendes, want almal leef vir Hom.

Sien ook: Genesis 17:7,8; Genesis 28:13; Genesis 32:9; Eksodus 
3:14,15; Eksodus 4:5; 1 Konings 18:36; Markus 12:26; Die 

handelinge apostels 7:32; Hebreërs 12:21; Die openbaring 1:17.

B19 Die verborgenheid van die Messias.

EKSODUS 3:14 En God sê vir Moses: EK 

IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die 

kinders van Israel antwoord: EK IS het my 

na julle gestuur.

MATTEUS 22:32 Ek is die God van Abraham 

en die God van Isak en die God van Jakob? 

God is nie ‘n God van dooies nie, maar van 

lewendes.

LUKAS 9:20 En Hy sê vir hulle: Maar 

julle, wie sê julle is Ek? En Petrus antwoord 

en sê: Die Christus van God!

JOHANNES 6:35 En Jesus sê vir hulle: Ek is 

die brood van die lewe; wie na My toe kom, 

sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, 

sal nooit dors kry nie.

JOHANNES 8:58 Jesus sê vir hulle: Voorwaar, 

voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham 

was, is Ek.

JOHANNES 11:25 Jesus sê vir haar: Ek is die 

opstanding en die lewe; wie in My glo, sal 

lewe al het hy ook gesterwe;

HEBREËRS 13:8 Jesus Christus is gister en 

vandag dieselfde en tot in ewigheid.

DIE OPENBARING 1:8 Ek is die Alfa en 

die Oméga, die begin en die einde, sê die 

Here, wat is en wat was en wat kom, die 

Almagtige.

Sien ook: Psalms 90:2; Spreuke van Salomo 30:4; Jesaja 44:6; 
Matteus 13:11; Johannes 8:12; Johannes 10:9,14; Johannes 14:6; 

Johannes 15:1; Die openbaring 1:4,17; Die openbaring 4:8.

B02 Die Messias is die Lam van God.

I08 Die Pasga verwys na die werk van die 

Messias.

EKSODUS 12:5 Julle moet ‘n lam hê sonder 

gebrek, ‘n jaaroud rammetjie. Van die skape 

of van die bokke kan julle dit neem.

6 En julle moet dit in bewaring hou tot die 

veertiende dag van hierdie maand; en die 

hele vergadering van die gemeente van 

Israel moet dit slag teen die aand.
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7 En hulle moet van die bloed neem en dit 

stryk aan die twee deurposte en aan die bo-

drumpel, aan die huise waarin hulle dit eet.

8 En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, 

oor die vuur gebraai; saam met ongesuurde 

brode moet hulle dit met bitter kruie eet.

9 Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as 

dit in water gaar gekook is nie, maar oor die 

vuur gebraai, die kop en pootjies saam met 

die binnegoed.

10 Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot 

die môre toe nie; maar wat daarvan tot die 

môre oorbly, moet julle met vuur verbrand.

11 En só moet julle dit eet: Julle heupe moet 

omgord wees, julle skoene aan jul voete en 

julle staf in jul hand; baie haastig moet julle 

dit eet. ‘n Pasga van die HERE is dit.

12 Want Ek sal in hierdie nag deur Egipteland 

trek en al die eersgeborenes in Egipteland 

tref, van mense sowel as van diere. En Ek sal 

strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, 

Ek, die HERE.

13 Maar die bloed sal vir julle ‘n teken wees 

aan die huise waarin julle is: as Ek die bloed 

sien, sal Ek by julle verbygaan. En daar sal 

geen verderflike plaag onder julle wees 

wanneer Ek Egipteland tref nie.

14 En hierdie dag moet vir julle ‘n gedenkdag 

wees, en julle moet dit as ‘n fees tot eer van 

die HERE vier. Julle moet dit in julle geslagte 

as ‘n ewige insetting vier.

22 En neem ‘n bossie hisop en steek dit in die 

bloed wat in die skottel is, en stryk aan die 

bo-drumpel en aan die twee deurposte van 

die bloed wat in die skottel is. Maar niemand 

van julle mag uit die deur van sy huis 

uitgaan tot die môre toe nie.

23 Want die HERE sal deurtrek om die 

Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer Hy 

die bloed sien aan die bo-drumpel en aan die 

twee deurposte, sal die HERE by die deur 

verbygaan en die verderwer nie toelaat om in 

julle huise in te gaan om te slaan nie.

24 Onderhou dan hierdie saak as ‘n insetting 

vir jou en jou kinders tot in ewigheid.

JOHANNES 1:29 Die volgende dag sien 

Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: 

Dáár is die Lam van God wat die sonde van 

die wêreld wegneem!

1 KORINTIËRS 5:7 Suiwer dan die 

ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg 

kan wees—soos julle inderdaad ongesuurd 

is—want ook ons paaslam is vir ons geslag, 

naamlik Christus.

EFFESIËRS 1:7 In Hom het ons die 

verlossing deur sy bloed, die vergifnis van 

die misdade na die rykdom van sy genade,

HEBREËRS 9:11 Maar Christus, wat opgetree 

het as Hoëpriester van die toekomstige 

weldade, het deur die groter en volmaakter 

tabernakel wat nie met hande gemaak is 

nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping 

behoort nie,

12 ook nie met die bloed van bokke en kalwers 

nie, maar met sy eie bloed, een maal 

ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige 

verlossing teweeggebring.

13 Want as die bloed van stiere en bokke en 

die as van ‘n vers wat die verontreinigdes 

besprinkel, heilig maak tot reiniging van die 

vlees,

14 hoeveel te meer sal die bloed van Christus, 

wat Homself deur die ewige Gees aan God 

sonder smet geoffer het, julle gewete reinig 

van dooie werke om die lewende God te 
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dien.

HEBREËRS 10:29 hoeveel swaarder straf, dink 

julle, sal hy verdien wat die Seun van God 

vertrap het en die bloed van die testament 

waardeur hy geheilig is, onrein geag en die 

Gees van genade gesmaad het?

HEBREËRS 11:28 Deur die geloof het hy 

die pasga gehou en die besprenkeling 

van die bloed, sodat die verderwer hulle 

eersgeborenes nie sou aanraak nie.

1 PETRUS 1:18 omdat julle weet dat julle 

nie deur verganklike dinge, silwer of goud, 

losgekoop is uit julle ydele lewenswandel 

wat deur die vaders oorgelewer is nie,

19 maar deur die kosbare bloed van Christus, 

soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,

Sien ook: Eksodus 12:7; Levitikus 23:4,5; Numeri 19:18; Psalms 
51:7; Matteus 26:17-19,30; Markus 14:12-16; Johannes 1:36; 

Hebreërs 9:7,19; Hebreërs 10:14; Hebreërs 12:24; Die openbaring 
5:6-13; Die openbaring 21:22,23.

F13 Die besonderhede van die Messias se 

leiding.

EKSODUS 12:46 In een huis moet dit geëet 

word; jy mag niks van die vleis uit die huis 

buitentoe bring nie; en julle mag geen been 

daarvan breek nie.

JOHANNES 19:36 Want hierdie dinge het 

gebeur, dat die Skrif vervul sou word: Geen 

been van Hom sal gebreek word nie.

Sien ook: Numeri 9:12; Psalms 34:21; Johannes 19:33.

B22 Die goedheid van God en die Messias.

EKSODUS 15:1 Toe het Moses en die kinders 

van Israel hierdie lied tot eer van die HERE 

gesing; en dit is wat hulle gesê het: Ek wil 

sing tot eer van die HERE, want Hy is hoog 

verhewe. Die perd en sy ruiter het Hy in die 

see gewerp.

2 Die HERE is my krag en my psalm, en Hy 

het my tot heil geword. Hy is my God, Hom 

sal ek roem; die God van my vader, Hom sal 

ek verhef.

DIE OPENBARING 15:3 En hulle het die 

lied gesing van Moses, die dienskneg van 

God, en die lied van die Lam, en gesê: 

Groot en wonderlik is u werke, Here God, 

Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, 

o Koning van die heiliges!

Sien ook: Psalms 22:4; Psalms 132:5; Jesaja 66:1; Die handelinge 
apostels 4:12; Effesiërs 2:21,22; Die openbaring 5:9-14; Die 

openbaring 19:1.

A08 Die name en titels van die Messias.

B16 Die mag en gesag van die Messias.

EKSODUS 17:6 Kyk, Ek sal daar voor jou by 

die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots 

slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk 

kan drink. En Moses het so gedoen voor die 

oë van die oudstes van Israel

1 KORINTIËRS 10:1 Want ek wil nie hê, 

broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons 

vaders almal onder die wolk was en almal 

deur die see deurgegaan het,

2 en almal in Moses gedoop is in die wolk en 

in die see,

3 en almal dieselfde geestelike spys geëet het,

4 en almal dieselfde geestelike drank gedrink 
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het, want hulle het gedrink uit ‘n geestelike 

rots wat gevolg het, en die rots was Christus.

Sien ook: Johannes 4:10,14; Johannes 7:37; Die openbaring 22:17.

A05 Die verhouding tussen die Messias en Sy 

Vader. 

EKSODUS 23:20 Kyk, Ek stuur ‘n Engel 

voor jou uit om jou op die pad te bewaar 

en om jou na die plek te bring wat Ek 

gereedgemaak het.

21 Neem jou in ag vir Hom en luister na sy 

stem; wees nie wederstrewig teen Hom nie; 

want Hy sal julle oortreding nie vergewe nie, 

want my Naam is in Hom.

MALEAGI 3:1 Kyk, Ek stuur my 

boodskapper wat die weg voor My uit sal 

baan; dan sal skielik na sy tempel kom die 

Here na wie julle soek, naamlik die Engel 

van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. 

Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare.

MATTEUS 17:5 Terwyl hy nog spreek, oordek 

‘n helderligte wolk hulle meteens en daar sê 

‘n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun 

in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom!

JOHANNES 10:30 Ek en die Vader is een.

JOHANNES 10:36 sê julle vir Hom wat die 

Vader geheilig en in die wêreld gestuur het: 

U spreek godslasterlik—omdat Ek gesê het: 

Ek is die Seun van God?

37 As Ek nie die werke van my Vader doen nie, 

moet julle My nie glo nie;

38 maar as Ek dit doen, al glo julle My nie, glo 

die werke, dat julle kan erken en glo dat die 

Vader in My is, en Ek in Hom.

JOHANNES 17:6 Ek het u Naam geopenbaar 

aan die mense wat U My uit die wêreld 

gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het 

hulle aan My gegee, en hulle het u woord 

bewaar.

JOHANNES 17:26 En Ek het u Naam aan hulle 

bekend gemaak en sal dit bekend maak, 

sodat die liefde waarmee U My liefgehad 

het, in hulle kan wees, en Ek in hulle.

Sien ook: Genesis 48:16; Eksodus 3:2-6; Eksodus 14:19; Eksodus 
32:34; Eksodus 33:2,14,15; Numeri 20:16; Josua 5:13,14; Psalms 

2:12; Jesaja 9:5; Jesaja 42:8; Jesaja 63:9; Johannes 10:30,38; 
Johannes 12:28; Johannes 14:9,10; Kolossense 2:9; Hebreërs 

3:10,11,16; Hebreërs 10:26-29; Hebreërs 12:25; Die openbaring 1:8.

E18 God sal tussen Sy mense woon.

     

EKSODUS 25:8 Ook moet hulle vir My ‘n 

heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan 

woon.

9 Volgens alles wat Ek jou laat sien—die 

voorbeeld van die tabernakel en die 

voorbeeld van alles wat daarby behoort—so 

moet julle dit maak.

22 En daar sal Ek met jou saamkom, en van die 

versoendeksel af, tussen die twee gérubs uit 

wat op die ark van die Getuienis is, sal Ek 

jou alles sê wat Ek jou vir die kinders van 

Israel sal beveel.

LUKAS 7:16 En vrees het almal aangegryp 

terwyl hulle God verheerlik en sê: ‘n Groot 

profeet het onder ons opgestaan; en: God het 

sy volk besoek.

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 
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geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 

kom—vol van genade en waarheid.

DIE HANDELINGE APOSTELS 7:44 Die tent 

van die Getuienis was onder ons vaders 

in die woestyn, soos Hy wat met Moses 

gespreek het, hom bevel gegee het om dit te 

maak volgens die afbeelding wat hy gesien 

het.

45 En ons vaders het dit ontvang en met Josua 

ingebring in die besitting van die nasies wat 

God voor ons vaders uitgedryf het, tot op die 

dae van Dawid

46 wat genade gevind het voor God en gevra 

het om ‘n woonplek vir die God van Jakob te 

verkry.

47 En Salomo het ‘n huis vir Hom gebou.

48 Maar die Allerhoogste woon nie in tempels 

wat met hande gemaak is nie, soos die 

profeet sê:

49 Die hemel is my troon en die aarde die 

voetbank van my voete. Watter soort huis sal 

julle vir My bou, sê die Here, of hoedanig is 

die plek van my rus?

HEBREËRS 9:2 Want die tabernakel is so 

ingerig: die eerste, waarin die kandelaar was 

en die tafel en die toonbrode, wat die Heilige 

genoem word;

3 en agter die tweede voorhangsel die 

tabernakel wat genoem word die 

Allerheiligste,

4 waarin ‘n goue wierookbak was en die ark 

van die verbond, rondom heeltemal met 

goud oortrek, waarin die goue kruik met die 

manna was en die staf van Aäron wat gebloei 

het, en die tafels van die verbond;

5 en daar bo-op die gérubs van die heerlikheid 

wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor 

nie nou afsonderlik gespreek kan word nie.

HEBREËRS 9:11 Maar Christus, wat opgetree 

het as Hoëpriester van die toekomstige 

weldade, het deur die groter en volmaakter 

tabernakel wat nie met hande gemaak is 

nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping 

behoort nie,

12 ook nie met die bloed van bokke en kalwers 

nie, maar met sy eie bloed, een maal 

ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige 

verlossing teweeggebring.

DIE OPENBARING 21:3 En ek het ‘n 

groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 

tabernakel van God is by die mense, en Hy 

sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; 

en God self sal by hulle wees as hulle God.

Sien ook: Genesis 18:33; Eksodus 15:2; Eksodus 20:24; Eksodus 
29:42,43; Eksodus 30:6; Eksodus 31:18; Eksodus 36:2; Levitikus 

4:6; Levitikus 16:2; Numeri 7:89; Deuteronomium 5:26-31; 
Psalms 80:2; Jesaja 12:6; Jesaja 37:16; Sagaria 2:10; Sagaria 8:3; 2 

Korintiërs 6:16; Hebreërs 8:5; Hebreërs 9:9.

D03 Die amp van die Messias as Priester. 

EKSODUS 28:12 En jy moet die twee stene 

op die skouerstukke van die skouerkleed 

bevestig as gedagtenisstene vir die kinders 

van Israel—Aäron moet hulle name op sy 

twee skouers dra voor die aangesig van die 

HERE om hulle in gedagtenis te bring.

HEBREËRS 7:24 maar Hy, omdat Hy vir ewig 

bly, besit ‘n priesterskap wat nie op ander 

oorgaan nie.

25 Daarom kan Hy ook volkome red die wat 

deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef 

om vir hulle in te tree.
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26 Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, 

een wat heilig, onskuldig, onbesmet, 

afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as 

die hemele geword het;

27 wat nie elke dag nodig het, soos die 

hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers 

te bring en dan vir dié van die volk nie. 

Want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy 

Homself geoffer het.

28 Want die wet stel as hoëpriesters aan mense 

met swakhede, maar die woord van die 

eedswering wat ná die wet gekom het, stel 

die Seun aan, wat vir ewig volmaak is.

Sien ook: Sagaria 6:13; Lukas 1:54,72.

D03 Die amp van die Messias as Priester. 

EKSODUS 28:29 So moet Aäron dan die name 

van die kinders van Israel in die borstas 

van beslissing op sy hart dra as hy in die 

heiligdom ingaan, om hulle in gedagtenis 

te bring voor die aangesig van die HERE 

gedurigdeur.

HEBREËRS 8:6 Maar nou het Hy ‘n 

voortrefliker bediening verkry vir sover Hy 

ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op 

beter beloftes wettelik gegrond is.

HEBREËRS 9:24 Want Christus het nie 

ingegaan in ‘n heiligdom met hande 

gemaak, ‘n teëbeeld van die ware nie, maar 

in die hemel self om nou voor die aangesig 

van God vir ons te verskyn;

D03 Die amp van die Messias as Priester. 

EKSODUS 28:36 Verder moet jy ‘n plaat van 

suiwer goud maak en daarop graveer, soos 

op ‘n seëlsteen uitgesny word: HEILIG AAN 

DIE HERE.

EFFESIËRS 5:27 sodat Hy die gemeente voor 

Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of 

rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig 

en sonder gebrek sou wees.

Sien ook: Eksodus 39:30; Levitikus 8:9; Levitikus 10:3; Sagaria 
14:20.

D03 Die amp van die Messias as Priester. 

EKSODUS 28:37 En maak dit vas aan ‘n pers 

toutjie, sodat dit aan die tulband kan wees; 

aan die voorkant van die tulband moet dit 

wees.

38 So moet dit dan op die voorhoof van Aäron 

wees, sodat Aäron die skuld kan dra met 

betrekking tot die heilige dinge wat die 

kinders van Israel sal heilig—al hulle heilige 

gawes. En dit moet gedurigdeur op sy 

voorhoof wees, dat hulle voor die aangesig 

van die HERE welgevalle mag vind.

HEBREËRS 4:14 Terwyl ons dan ‘n groot 

Hoëpriester het wat deur die hemele 

deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van 

God, laat ons die belydenis vashou.

Sien ook: Levitikus 1:4; Levitikus 22:27; Levitikus 23:11; Jesaja 
53:6,11,12; Sagaria 3:1-5; Sagaria 14:20; Johannes 1:29; 2 

Korintiërs 5:21; Hebreërs 9:28; 1 Petrus 2:5,24; 1 Petrus 3:18.
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E18 God sal tussen Sy mense woon.

EKSODUS 29:45 En Ek sal onder die kinders 

van Israel woon en vir hulle ‘n God wees;

46 en hulle sal weet dat Ek die HERE hulle God 

is wat hulle uit Egipteland uitgelei het om in 

hulle midde te woon. Ek is die HERE hulle 

God.

EKSODUS 25:8 Ook moet hulle vir My ‘n 

heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan 

woon.

EKSODUS 40:34 Toe het die wolk die tent van 

samekoms oordek, en die heerlikheid van 

die HERE het die tabernakel vervul,

SAGARIA 2:10 Jubel, en wees bly, o dogter 

van Sion! Want kyk, Ek kom om in jou 

midde te woon, spreek die HERE.

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 

geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 

kom—vol van genade en waarheid.

JOHANNES 14:17 die Gees van die waarheid 

wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat 

dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar 

julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in 

julle sal wees.

20 In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader 

is, en julle in My, en Ek in julle.

23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand 

My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my 

Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe 

kom en by hom woning maak.

2 KORINTIËRS 6:16 Of watter 

ooreenkoms het die tempel van God met 

die afgode? Want julle is die tempel van die 

lewende God, soos God gespreek het: Ek sal 

in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek 

sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n 

volk wees.

EFFESIËRS 2:22 in wie julle ook saam 

opgebou word tot ‘n woning van God in die 

Gees.

DIE OPENBARING 21:3 En ek het ‘n 

groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 

tabernakel van God is by die mense, en Hy 

sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; 

en God self sal by hulle wees as hulle God.

Sien ook: Levitikus 26:12; Numeri 9:15; Deuteronomium 18:15; 1 
Konings 8:10,11; 2 Kronieke 7:1-3.

B23 Die genade van God en die Messias.

EKSODUS 33:19 Maar Hy antwoord: Ek sal al 

my majesteit by jou laat verbygaan en voor 

jou die Naam van die HERE uitroep; maar 

Ek sal genadig wees vir wie Ek genadig wil 

wees, en My ontferm oor wie Ek My wil 

ontferm.

ROMEINE 9:15 Want aan Moses sê Hy: Ek 

sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig 

wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil 

ontferm.

16 So hang dit dan nie af van die een wat wil of 

van die een wat loop nie, maar van God wat 

barmhartig is.

17 Want die Skrif sê aan Farao: Juis hiervoor het 

Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan 
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toon en dat my Naam verkondig kan word 

op die hele aarde.

18 So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en 

Hy verhard wie Hy wil.

ROMEINE 9:23 juis om bekend te maak die 

rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe 

van barmhartigheid wat Hy voorberei het tot 

heerlikheid,

 EKSODUS



46

I01 Die brand- en vleisoffers verteenwoordig 

die werk van die Messias - ‘n lieflike geur.

LEVITIKUS 1:5 Dan moet hy die jong bul 

voor die aangesig van die HERE slag; en 

die seuns van Aäron, die priesters, moet die 

bloed bring en die bloed rondom teen die 

altaar uitgooi wat by die ingang van die tent 

van samekoms is.

13 Maar die binnegoed en die pootjies moet hy 

met water was, en die priester moet dit alles 

bring en op die altaar aan die brand steek; 

‘n brandoffer is dit, ‘n vuuroffer van lieflike 

geur aan die HERE.

LEVITIKUS 2:1 En as iemand aan die HERE 

‘n spysoffer bring, moet sy offer fynmeel 

wees; en hy moet olie daarop giet en wierook 

daarby voeg;

2 en hy moet dit na die seuns van Aäron, die 

priesters, bring; en die priester moet daarvan 

‘n handvol neem, van die fynmeel met die 

olie, met al die wierook wat daarby behoort; 

en hy moet dit as die gedenkoffer op die 

altaar aan die brand steek, ‘n vuuroffer van 

lieflike geur aan die HERE.

PSALMS 141:2 Laat my gebed soos 

reukwerk voor u aangesig staan, die 

opheffing van my hande soos die aandoffer.

HOSEA 6:6 Want Ek het ‘n behae in 

liefde en nie in offerande nie, en in kennis 

van God meer as in brandoffers.

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 

geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 

kom—vol van genade en waarheid.

JOHANNES 17:1 Dit het Jesus gespreek, en 

Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: 

Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, 

sodat u Seun U ook kan verheerlik—

JOHANNES 17:4 Ek het U verheerlik op die 

aarde. Die werk wat U My gegee het om te 

doen, het Ek volbring.

5 En nou, Vader, verheerlik My by Uself met 

die heerlikheid wat Ek by U gehad het 

voordat die wêreld was.

HEBREËRS 9:14 hoeveel te meer sal die bloed 

van Christus, wat Homself deur die ewige 

Gees aan God sonder smet geoffer het, 

julle gewete reinig van dooie werke om die 

lewende God te dien.

Sien ook: Genesis 8:21; Eksodus 29:18,25,41; Levitikus 2:2,9,12; 
Levitikus 3:5,16; Levitikus 4:31; Levitikus 6:15,21; Levitikus 8:21,28; 

Levitikus 17:6; Levitikus 23:13,18; Numeri 15:3,7,10,13,14,24; 
Numeri 18:17; Numeri 28:2,6,8,13,36; Numeri 29:2,6,8,13,36; 

Jesaja 1:13; Matteus 12:7; Markus 12:33; Johannes 4:34; Johannes 
6:38; Die openbaring 5:8; Die openbaring 8:3,4.

I04 Die vredeoffer en die slagoffer van die 

dankfees verteenwoordig die werk die 

Messias.

LEVITIKUS 3:1 En as ‘n dankoffer sy offer is, 

as hy dit bring van beeste, bul of vers, moet 

hy dit sonder gebrek voor die aangesig van 

die HERE bring.

2 En hy moet sy hand op die kop van sy offer 

lê en dit slag by die ingang van die tent van 

samekoms. En die seuns van Aäron, die 

priesters, moet die bloed rondom teen die 

altaar uitgooi.

3 Dan moet hy van die dankoffer ‘n vuuroffer 

LEVITIKUS



47

aan die HERE bring: die vet wat oor die 

binnegoed lê, en al die vet wat aan die 

binnegoed is,

4 en die twee niere en die vet daarop wat aan 

die lendene is, en die lap aan die lewer by 

die niere moet hy dit wegneem.

5 En die seuns van Aäron moet dit op die 

altaar aan die brand steek, op die brandoffer 

wat op die hout is, bo op die vuur, as ‘n 

vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.

16 En die priester moet dit op die altaar aan die 

brand steek as vuurofferspys vir ‘n lieflike 

geur. Al die vet behoort aan die HERE.

LEVITIKUS 7:11 En dit is die wet van die 

dankoffer wat hulle aan die HERE bring:

12 Ingeval hy dit as lofoffer bring, moet hy 

by die lofoffer bring: ongesuurde koeke 

met olie gemeng en ongesuurde platkoeke 

met olie bestryk en fynmeel wat as koeke 

deurmekaargeroer is, met olie gemeng;

DEUTERONOMIUM 27:7 Ook moet jy 

dankoffers slag en daar eet en vrolik wees 

voor die aangesig van die HERE jou God.

LUKAS 22:15 En Hy sê vir hulle: Ek het 

baie sterk daarna verlang om hierdie pasga 

met julle te eet voordat Ek ly.

LUKAS 22:19 Daarop neem Hy brood, en 

nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee 

dit aan hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir 

julle gegee word; doen dit tot my gedagtenis.

JOHANNES 4:32 Maar Hy sê vir hulle: Ek het 

voedsel om te eet waar julle nie van weet nie.

33 Die dissipels sê toe vir mekaar: Het iemand 

dan vir Hom ete gebring?

34 Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te 

doen van Hom wat My gestuur het en om sy 

werk te volbring.

JOHANNES 6:51 Ek is die lewende brood wat 

uit die hemel neergedaal het. As iemand 

van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in 

ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my 

vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal 

gee.

52-57

58 Dít is die brood wat uit die hemel neergedaal 

het—nie soos julle vaders die manna geëet 

en gesterwe het nie; wie hierdie brood eet, 

sal tot in ewigheid lewe.

1 KORINTIËRS 10:16 die beker van 

danksegging wat ons met danksegging seën, 

is dit nie die gemeenskap met die bloed van 

Christus nie? Die brood wat ons breek, is 

dit nie die gemeenskap met die liggaam van 

Christus nie?

1 KORINTIËRS 11:23 Want ek het van 

die Here ontvang wat ek ook aan julle 

oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag 

waarin Hy verraai is, brood geneem het;

24 en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek 

en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat 

vir julle gebreek word; doen dit tot my 

gedagtenis.

25 Net so ook die beker ná die ete, met die 

woorde: Hierdie beker is die nuwe testament 

in my bloed; doen dit, so dikwels as julle 

daaruit drink, tot my gedagtenis.

26 Want so dikwels as julle hierdie brood eet en 

hierdie beker drink, verkondig julle die dood 

van die Here totdat Hy kom.

27 Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood 

eet of die beker van die Here drink, sal 
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skuldig wees aan die liggaam en bloed van 

die Here.

28 Maar die mens moet homself beproef en só 

van die brood eet en uit die beker drink.

29 Want wie op onwaardige wyse eet en drink, 

eet en drink ‘n oordeel oor homself, terwyl 

hy die liggaam van die Here nie onderskei 

nie.

HEBREËRS 13:15 Laat ons dan gedurig deur 

Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die 

vrug van die lippe wat sy Naam bely.

1 PETRUS 2:5 en laat julle ook soos 

lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, 

‘n heilige priesterdom, om geestelike offers 

te bring wat aan God welgevallig is deur 

Jesus Christus.

Sien ook: Eksodus 24:11; Levitikus 7:18-21; 1 Samuel 9:12; 1 
Samuel 16:3; 1 Konings 8:62; Psalms 27:6; Psalms 50:14; Psalms 
96:8; Psalms 107:22; Psalms 116:17; Esegiël 43:27; Lukas 11:41; 
Romeine 14:14,17; Effesiërs 5:20; Galasiërs 5:22; Filippense 4:18; 

Titus 1:15; Hebreërs 13:16; Johannes 1:6-9.

B02 Die Messias is die Lam van God.

I05 Die sondoffer verwys na die werk van die 

Messias.

Die sonde van ‘n priester:

LEVITIKUS 4:3 as die gesalfde priester 

sondig, sodat die volk daardeur skuldig 

word, moet hy vir die sonde wat hy gedoen 

het, ‘n jong bul sonder gebrek aan die HERE 

as sondoffer bring;

4 en hy moet die bul bring na die ingang van 

die tent van samekoms, voor die aangesig 

van die HERE, en moet sy hand op die 

kop van die bul lê en die bul slag voor die 

aangesig van die HERE.

5 Dan moet die gesalfde priester van die bloed 

van die bul neem en dit na die tent van 

samekoms bring,

6 en die priester moet sy vinger in die bloed 

steek en van die bloed sewe maal sprinkel 

voor die aangesig van die HERE, voor die 

voorhangsel van die heiligdom.

7 Ook moet die priester van die bloed stryk 

aan die horings van die altaar van die 

reukwerk van speserye, wat in die tent van 

samekoms is, voor die aangesig van die 

HERE; en hy moet al die orige bloed van 

die bul uitgiet aan die onderkant van die 

brandofferaltaar wat by die ingang van die 

tent van samekoms is;

LEVITIKUS 4:8-11

LEVITIKUS 4:12 die hele bul moet hy 

buitekant die laer uitbring op ‘n rein plek 

waar die as uitgegooi word, en hy moet hom 

op hout met vuur verbrand; op die plek waar 

die as uitgegooi word, moet hy verbrand 

word.

Die sonde van die mens - onkunde:

LEVITIKUS 4:27 En as iemand van die volk 

van die land in swakheid sondig, omdat hy 

enigiets doen wat die HERE verbied het, en 

hy skuldig word;

28 of as sy sonde wat hy gedoen het, aan hom 

bekend word, dan moet hy as sy offer bring 

‘n bok sonder gebrek, ‘n ooi, vir die sonde 

wat hy gedoen het;

29 en hy moet sy hand op die kop van die 

sondoffer lê en die sondoffer slag op die plek 

van die brandoffer.

JESAJA 53:6 Ons almal het gedwaal soos 

skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; 
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maar die HERE het die ongeregtigheid van 

ons almal op Hom laat neerkom.

7 Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe 

was, en Hy het sy mond nie oopgemaak 

nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei 

word en soos ‘n skaap wat stom is voor 

sy skeerders—ja, Hy het sy mond nie 

oopgemaak nie.

JESAJA 53:10 Maar dit het die HERE 

behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom 

krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer 

aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy 

sal die dae verleng, en die welbehae van die 

HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.

11 Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal 

Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis 

sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig 

maak; en Hy sal hulle skuld dra.

JOHANNES 1:29 Die volgende dag sien 

Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: 

Dáár is die Lam van God wat die sonde van 

die wêreld wegneem!

JOHANNES 1:36 en toe hy Jesus sien wandel, 

sê hy: Dáár is die Lam van God!

DIE HANDELINGE APOSTELS 8:32 En die 

gedeelte van die Skrif wat hy besig was om 

te lees, was dít: Soos ‘n skaap is Hy gelei om 

geslag te word, en soos ‘n lam wat stom is 

voor die een wat hom skeer, so maak Hy sy 

mond nie oop nie.

HEBREËRS 7:26 Want so ‘n hoëpriester was 

vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, 

onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en 

wat hoër as die hemele geword het;

HEBREËRS 9:12 ook nie met die bloed van 

bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, 

een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n 

ewige verlossing teweeggebring.

13 Want as die bloed van stiere en bokke en 

die as van ‘n vers wat die verontreinigdes 

besprinkel, heilig maak tot reiniging van die 

vlees,

14 hoeveel te meer sal die bloed van Christus, 

wat Homself deur die ewige Gees aan God 

sonder smet geoffer het, julle gewete reinig 

van dooie werke om die lewende God te 

dien.

HEBREËRS 9:21 En hy het ook die tabernakel 

en al die gereedskap van die diens net so 

met die bloed besprinkel.

22 En byna alles word met bloed gereinig 

volgens die wet, en sonder bloedvergieting 

vind daar geen vergifnis plaas nie.

23 Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van 

die dinge in die hemele deur hierdie offers 

gereinig moes word, maar die hemelse 

dinge self deur beter offers as hierdie.

24 Want Christus het nie ingegaan in ‘n 

heiligdom met hande gemaak, ‘n teëbeeld 

van die ware nie, maar in die hemel self om 

nou voor die aangesig van God vir ons te 

verskyn;

25 ook nie om Homself dikwels te offer, soos 

die hoëpriester elke jaar in die heiligdom 

ingaan met bloed wat nie sy eie is nie,

HEBREËRS 10:4 want die bloed van stiere en 

bokke kan onmoontlik die sonde wegneem.

5 Daarom sê Hy, as Hy in die wêreld inkom: 

Slagoffer en spysoffer wou U nie hê nie, 

maar U het vir My ‘n liggaam berei.

6 Brandoffers en sondoffers het U nie behaag 

nie.
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7 Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom—in die 

boekrol is dit van My geskrywe—om u wil te 

doen, o God.

8 Nadat Hy hierbo gespreek het: Slagoffer 

en spysoffer en brandoffers en sondoffers 

wou U nie hê en het U nie behaag nie—wat 

volgens die wet geoffer word—

9 het Hy daarna gesê: Kyk, Ek kom om u wil te 

doen, o God. Hy neem die eerste weg om die 

tweede te stel.

10 Deur hierdie wil is ons geheilig deur die 

offer van die liggaam van Jesus Christus, net 

een maal.

11 En elke priester staan wel dag vir dag om 

die diens waar te neem en dikwels dieselfde 

slagoffers te bring wat tog nooit die sondes 

kan wegneem nie;

12 maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die 

sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die 

regterhand van God

13 en wag nou verder totdat sy vyande gemaak 

is ‘n voetbank van sy voete.

14 Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak 

die wat geheilig word.

HEBREËRS 13:11 want die diere waarvan die 

bloed vir die sonde deur die hoëpriester in 

die heiligdom ingedra word—hulle liggame 

word buitekant die laer verbrand.

12 Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy 

eie bloed te heilig, buitekant die poort gely.

13 Laat ons dan uitgaan na Hom toe buitekant 

die laer en sy smaad dra.

1 PETRUS 1:18 omdat julle weet dat julle 

nie deur verganklike dinge, silwer of goud, 

losgekoop is uit julle ydele lewenswandel 

wat deur die vaders oorgelewer is nie,

19 maar deur die kosbare bloed van Christus, 

soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,

20 wat wel vooruit geken is voor die 

grondlegging van die wêreld, maar in hierdie 

laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,

DIE OPENBARING 5:6 En ek het gesien, 

en kyk, in die middel van die troon en die 

vier lewende wesens en in die midde van die 

ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag 

is, met sewe horings en sewe oë, wat die 

sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor 

die hele aarde.

7 Hy het gekom en die boek geneem uit die 

regterhand van Hom wat op die troon sit;

8 en toe Hy die boek neem, val die vier 

lewende wesens en die vier en twintig 

ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met 

siters en goue skale vol reukwerk, wat die 

gebede van die heiliges is.

9 Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is 

waardig om die boek te neem en sy seëls oop 

te maak, want U is geslag en het ons vir God 

met u bloed gekoop uit elke stam en taal en 

volk en nasie,

Sien ook: Matteus 18:21,22; Romeine 3:24-26; Romeine 8:1-4; 
Galasiërs 4:4; Hebreërs 1:3; Hebreërs 10:29; 1 Petrus 2:22-24; 1 

Petrus 3:18; Johannes 1:7-9; Die openbaring 7:9,10.

I02 Die brandoffers dui op die werk van die 

Messias - ‘n vrywillige offerande.

LEVITIKUS 7:16 En as die offer wat hy bring, 

‘n gelofte of vrywillige offer is, moet dit geëet 

word op die dag as hy sy offer bring; en op 

die volgende dag, dan kan geëet word wat 

daarvan oorbly.

EKSODUS 35:21 En elkeen wie se hart 

hom opgewek en elkeen wie se gees hom 

aangedryf het, het gekom: hulle het die 
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offergawe van die HERE gebring vir die 

werk aan die tent van samekoms en vir sy 

hele bediening en vir die heilige klere;

22 die manne het met die vroue gekom, elkeen 

wat gewillig van hart was; hulle het gespes 

en ringe en vingerringe en halssierade, 

allerhande goue goed, gebring. En elkeen 

wat ‘n offer van goud aan die HERE gewy 

het,

LEVITIKUS 22:21 En as iemand ‘n dankoffer 

aan die HERE offer om ‘n besondere gelofte 

te volbring of as vrywillige offer, van die 

beeste of die kleinvee, dan moet dit sonder 

gebrek wees, sodat dit welgevallig kan wees; 

geen liggaamsgebrek mag daaraan wees nie.

PSALMS 40:8 Toe het ek gesê: Kyk, ek kom; 

in die boekrol is dit my voorgeskrywe.

PSALMS 66:13 Ek sal met brandoffers in u 

huis ingaan; ek sal U my geloftes betaal,

JESAJA 53:7 Hy is mishandel, hoewel 

Hy onderworpe was, en Hy het sy mond 

nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die 

slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat 

stom is voor sy skeerders—ja, Hy het sy 

mond nie oopgemaak nie.

LUKAS 3:22 en die Heilige Gees het in 

liggaamlike gedaante soos ‘n duif op Hom 

neergedaal; en ‘n stem het uit die hemel 

gekom wat sê: U is my geliefde Seun; in U 

het Ek ‘n welbehae.

JOHANNES 2:17 En sy dissipels het onthou 

dat daar geskrywe is: Die ywer vir u huis het 

my verteer.

JOHANNES 3:16 Want so lief het God die 

wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun 

gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie 

verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe 

kan hê.

JOHANNES 10:17 Daarom het die Vader My 

lief, omdat Ek my lewe aflê om dit weer te 

neem.

18 Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê 

dit uit Myself af. Ek het mag om dit af te lê 

en Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie 

gebod het Ek van my Vader ontvang.

JOHANNES 17:4 Ek het U verheerlik op die 

aarde. Die werk wat U My gegee het om te 

doen, het Ek volbring.

2 KORINTIËRS 8:9 Want julle ken die 

genade van onse Here Jesus Christus, dat 

Hy, alhoewel Hy ryk was, ter wille van julle 

arm geword het, sodat julle deur sy armoede 

ryk kan word.

FILIPPENSE 2:7 maar het Homself ontledig 

deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te 

neem en aan die mense gelyk geword;

Sien ook: Eksodus 25:39; Eksodus 35:29; Eksodus 36:3; Numeri 
15:3; Deuteronomium 12:6; Deuteronomium 23:23; Psalms 69:10; 
Psalms 116:14,18; 1 Kronieke 29:3,9; 2 Kronieke 35:8; Esegiël 46:12; 
Matteus 3:17; Matteus 17:5; Markus 1:11; Markus 9:7; Lukas 9:35; 

Die handelinge apostels 2:44; Romeine 12:1; 2 Korintiërs 9:7; 
Effesiërs 5:2; 2 Petrus 1:17.
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B02 Die Messias is die Lam van God.

I06 Die Dag van Versoening verwys na die 

werk van die Messias.

Versoening vir die priester:

LEVITIKUS 16:1 En die HERE het met Moses 

gespreek ná die dood van die twee seuns 

van Aäron, wat gesterf het toe hulle voor die 

aangesig van die HERE nader gekom het;

2 en die HERE het aan Moses gesê: Spreek 

met jou broer Aäron dat hy nie te eniger tyd 

moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant 

die voorhangsel, voor die versoendeksel wat 

op die ark is, sodat hy nie sterwe nie; want 

Ek verskyn in die wolk op die versoendeksel.

LEVITIKUS 16:3,4,6 

Versoening vir die kinders van Israel deur die 

sondoffer van die bok:

LEVITIKUS 16:5 En van die vergadering 

van die kinders van Israel moet hy twee 

bokramme as sondoffer en een ram as 

brandoffer neem.

7 Hy moet ook die twee bokke neem en hulle 

voor die aangesig van die HERE stel by die 

ingang van die tent van samekoms.

8 En Aäron moet oor die twee bokke die lot 

werp, een lot vir die HERE en een lot vir 

Asásel.

9 Dan moet Aäron die bok aanbring waar die 

lot vir die HERE op gekom het en hom as 

sondoffer berei;

LEVITIKUS 16:11-14

LEVITIKUS 16:15 Dan moet hy die 

sondofferbok slag wat vir die volk bedoel 

is, en sy bloed binnekant die voorhangsel 

bring en met sy bloed doen soos hy met die 

bloed van die bul gedoen het: hy moet dit 

sprinkel op die versoendeksel en voor die 

versoendeksel.

16 So moet hy dan vir die heiligdom versoening 

doen vanweë die onreinhede van die kinders 

van Israel en vanweë hulle oortredinge, wat 

hulle sondes ook al mag wees; so moet hy dit 

ook doen vir die tent van samekoms wat by 

hulle te midde van hulle onreinhede woon.

LEVITIKUS 16:17-19 

Versoening vir die kinders van Israel deur die 

wegdryf van die bok:

LEVITIKUS 16:10 maar die bok waar die lot vir 

Asásel op gekom het, moet lewendig voor 

die aangesig van die HERE gestel word, om 

oor hom versoening te bewerk deur hom vir 

Asásel in die woestyn te stuur.

20 En as hy die versoening van die heiligdom 

en die tent van samekoms en die altaar 

voleindig het, moet hy die lewendige bok laat 

aankom;

21 en Aäron moet sy twee hande op die kop van 

die lewendige bok lê en oor hom belydenis 

doen van al die ongeregtighede van die 

kinders van Israel en al hulle oortredinge, 

wat hulle sondes ook al mag wees; en 

hy moet dié op die kop van die bok lê en 

hom deur ‘n man wat gereed staan, na die 

woestyn toe stuur.

22 So moet die bok dan op hom al hulle 

ongeregtighede na ‘n woeste land wegdra; en 

hy moet die bok in die woestyn los.

23 Dan moet Aäron in die tent van samekoms 

ingaan en die linneklere uittrek wat hy 

aangetrek het toe hy in die heiligdom 

ingegaan het, en dit daar neerlê.

LEVITIKUS 16:24-28
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LEVITIKUS 16:29 En dit moet vir julle ‘n ewige 

insetting wees: in die sewende maand, op 

die tiende van die maand, moet julle jul 

verootmoedig en géén werk doen nie die 

kind van die land sowel as die vreemdeling 

wat onder julle vertoef.

30 Want op hierdie dag moet hy vir julle 

versoening doen om julle te reinig; van al 

julle sondes moet julle voor die aangesig van 

die HERE rein word.

31 ‘n Dag van volkome rus moet dit vir julle 

wees, en julle moet jul verootmoedig. Dit is 

‘n ewige insetting.

LEVITIKUS 17:11 Want die siel van die vlees 

is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die 

altaar gegee om vir julle siele versoening 

te doen; want die bloed bewerk versoening 

deur die siel.

JESAJA 53:4 Nogtans het Hy óns 

krankhede op Hom geneem, en óns 

smarte—dié het Hy gedra; maar óns het 

Hom gehou vir een wat geplaag, deur God 

geslaan en verdruk was.

5 Maar Hy is ter wille van ons oortredinge 

deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is 

Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede 

aanbring, was op Hom, en deur sy wonde 

het daar vir ons genesing gekom.

6 Ons almal het gedwaal soos skape, ons het 

elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het 

die ongeregtigheid van ons almal op Hom 

laat neerkom.

MATTEUS 27:51 En kyk, die voorhangsel van 

die tempel het in twee geskeur, van bo tot 

onder, en die aarde het gebewe en die rotse 

het geskeur;

LUKAS 23:46 En Jesus het met ‘n groot 

stem uitgeroep en gesê: Vader, in u hande 

gee Ek my gees oor! En toe Hy dit gesê het, 

blaas Hy die laaste asem uit.

JOHANNES 1:29 Die volgende dag sien 

Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: 

Dáár is die Lam van God wat die sonde van 

die wêreld wegneem!

ROMEINE 4:24 maar ook om ons ontwil 

aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo 

in Hom wat Jesus, onse Here, uit die dode 

opgewek het,

25 wat oorgelewer is ter wille van ons 

misdade en opgewek is ter wille van ons 

regverdigmaking.

HEBREËRS 7:22 in sover het Jesus van ‘n 

beter verbond borg geword.

HEBREËRS 8:1 Die hoofsaak nou van 

wat ons gesê het, is dít: Ons het so ‘n 

Hoëpriester wat gaan sit het aan die 

regterhand van die troon van die Majesteit in 

die hemele,

2 ‘n Bedienaar van die heilige dinge en van die 

ware tabernakel wat die Here opgerig het en 

nie ‘n mens nie.

HEBREËRS 9:7 maar in die tweede die 

hoëpriester alleen, een maal in die jaar, nie 

sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en 

vir die sondes van die volk uit onwetendheid 

begaan—

8 waarmee die Heilige Gees dít duidelik maak, 

dat die weg na die heiligdom nog nie geopen 

is so lank as die eerste tabernakel nog 

standhou nie.

9 Dit was ‘n beeld met die oog op die 
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teenwoordige tyd waarin daar gawes en 

offers gebring word, wat hom wat die diens 

verrig, na die gewete nie volkome kan maak 

nie,

10 omdat dit net bestaan het in spys en drank 

en verskillende wassinge en vleeslike 

verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van 

herstelling.

11 Maar Christus, wat opgetree het as 

Hoëpriester van die toekomstige weldade, 

het deur die groter en volmaakter tabernakel 

wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, 

wat nie aan hierdie skepping behoort nie,

12 ook nie met die bloed van bokke en kalwers 

nie, maar met sy eie bloed, een maal 

ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige 

verlossing teweeggebring.

13 Want as die bloed van stiere en bokke en 

die as van ‘n vers wat die verontreinigdes 

besprinkel, heilig maak tot reiniging van die 

vlees,

14 hoeveel te meer sal die bloed van Christus, 

wat Homself deur die ewige Gees aan God 

sonder smet geoffer het, julle gewete reinig 

van dooie werke om die lewende God te 

dien.

15 En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe 

testament, sodat, terwyl daar ‘n dood 

plaasgevind het vir die verlossing van die 

oortredinge onder die eerste testament, die 

wat geroepe is, die belofte van die ewige 

erfenis kan ontvang.

16 Want waar ‘n testament is, moet noodsaaklik 

die dood van die testamentmaker 

aangekondig word;

17 want ‘n testament is geldig by sterfgevalle, 

aangesien dit nooit van krag is so lank as die 

testamentmaker nog leef nie.

18 Daarom is ook die eerste testament nie 

sonder bloed ingewy nie;

19 want toe elke gebod volgens die wet deur 

Moses aan die hele volk aangekondig is, het 

hy die bloed van die kalwers en bokke saam 

met water en skarlakenrooi wol en hisop 

geneem en die boek self en die hele volk 

besprinkel

20 en gesê: Dit is die bloed van die testament 

wat God met die oog op julle verorden het.

21 En hy het ook die tabernakel en al die 

gereedskap van die diens net so met die 

bloed besprinkel.

22 En byna alles word met bloed gereinig 

volgens die wet, en sonder bloedvergieting 

vind daar geen vergifnis plaas nie.

23 Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van 

die dinge in die hemele deur hierdie offers 

gereinig moes word, maar die hemelse 

dinge self deur beter offers as hierdie.

24 Want Christus het nie ingegaan in ‘n 

heiligdom met hande gemaak, ‘n teëbeeld 

van die ware nie, maar in die hemel self om 

nou voor die aangesig van God vir ons te 

verskyn;

25 ook nie om Homself dikwels te offer, soos 

die hoëpriester elke jaar in die heiligdom 

ingaan met bloed wat nie sy eie is nie,

26 want dan moes Hy dikwels gely het van die 

grondlegging van die wêreld af. Maar nou 

het Hy een maal in die voleinding van die 

eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg 

te doen.

27 En net soos die mense bestem is om een 

maal te sterwe en daarna die oordeel,

28 so sal Christus ook, nadat Hy een maal 

geoffer is om die sondes van baie weg te 

neem, vir die tweede maal sonder sonde 

verskyn aan die wat Hom verwag tot 

saligheid.

HEBREËRS 10:4 want die bloed van stiere en 
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bokke kan onmoontlik die sonde wegneem.

HEBREËRS 10:14 Want deur een offer het Hy 

vir altyd volmaak die wat geheilig word.

1 JOHANNES 2:2 En Hy is ‘n versoening vir 

ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, 

maar ook vir dié van die hele wêreld.

Sien ook: Genesis 32:30; Eksodus 28:2,30; Eksodus 30:10; Eksodus 
33:20; Levitikus 16:4; Levitikus 23:26-32; Levitikus 25:9; Numeri 
27:21; Numeri 29:7; Deuteronomium 5:24; Rigters 6:22; Psalms 
51:17,19; Psalms 103:12; Jesaja 38:17; Jesaja 43:25; Jesaja 44:22; 

Jesaja 53:12; Esegiël 10:18,19; Daniël 10:5; Hosea 6:2,3; Jona 1-3; 
Miga 7:19; Matteus 28:30; Markus 15:38; Lukas 23:41,45; Johannes 

1:14; Johannes 2:11,19; Johannes 19:23; Die handelinge apostels 
13:39; Romeine 5:9; 2 Korintiërs 5:19,21; Effesiërs 2:6; 1 Timoteus 
2:5; Hebreërs 7:26-28; Hebreërs 8:5; Hebreërs 10:19-22; Hebreërs 

12:24; 2 Petrus 3:9; Die openbaring 19:7,8.

B02 Die Messias is die Lam van God.

I03 Die brandoffers verteenwoordig die werk 

van die Messias - ‘n offerande sonder 

smet - ‘n voortdurende brandoffer.

LEVITIKUS 22:17 Verder het die HERE met 

Moses gespreek en gesê:

18 Spreek met Aäron en sy seuns en met 

al die kinders van Israel en sê vir hulle: 

Enigeen uit die huis van Israel of uit 

die vreemdelinge in Israel wat sy offer 

bring volgens al hulle geloftes en al hulle 

vrywillige offers wat hulle aan die HERE as 

brandoffer bring

19 moet dit so bring, dat julle welgevalle vind: 

‘n dier van die manlike geslag sonder 

gebrek, van die beeste, die lammers of die 

bokke.

20 Julle mag nie iets bring waar ‘n 

liggaamsgebrek aan is nie, want dit sal julle 

nie ten goede kom nie.

21 En as iemand ‘n dankoffer aan die HERE 

offer om ‘n besondere gelofte te volbring 

of as vrywillige offer, van die beeste of 

die kleinvee, dan moet dit sonder gebrek 

wees, sodat dit welgevallig kan wees; geen 

liggaamsgebrek mag daaraan wees nie.

LEVITIKUS 17:11 Want die siel van die vlees 

is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die 

altaar gegee om vir julle siele versoening 

te doen; want die bloed bewerk versoening 

deur die siel.

NUMERI 28:3 En jy moet vir hulle sê: Dit is 

die vuuroffer wat julle aan die HERE moet 

bring: twee jaaroud lammers sonder gebrek 

elke dag as ‘n voortdurende brandoffer.

4 Die een lam moet jy in die môre berei, en 

die ander lam moet jy teen die aand berei;

PSALMS 40:7 U het geen behae in slagoffer 

of spysoffer nie; ore het U vir my gegrawe; 

brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie.

JESAJA 53:8 Uit die druk en uit die 

strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy 

tydgenote—wie het daaroor gedink dat Hy 

afgesny is uit die land van die lewendes? Ter 

wille van die oortreding van my volk was die 

plaag op Hom.

MATTEUS 20:28 net soos die Seun van die 

mens nie gekom het om gedien te word 

nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n 

losprys vir baie.

MATTEUS 26:28 Want dit is my bloed, die 

bloed van die nuwe testament, wat vir baie 

uitgestort word tot vergifnis van sondes.

MATTEUS 27:19 En terwyl hy op die regbank 

sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê: 

Moet tog niks te doen hê met dié regverdige 
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man nie, want ek het vandag in ‘n droom 

baie gely om sy ontwil.

LUKAS 23:4 En Pilatus sê vir die 

owerpriesters en die skare: Ek vind geen 

skuld in hierdie man nie.

LUKAS 23:47 En toe die hoofman oor 

honderd sien wat daar gebeur, het hy God 

verheerlik en gesê: Waarlik, hierdie man was 

regverdig.

1 KORINTIËRS 1:30 Maar deur Hom is 

julle in Christus Jesus, wat vir ons geword 

het wysheid uit God en geregtigheid en 

heiligmaking en verlossing.

EFFESIËRS 5:2 en wandel in liefde, soos 

Christus ons ook liefgehad het en Hom vir 

ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan 

God tot ‘n lieflike geur.

HEBREËRS 7:26 Want so ‘n hoëpriester was 

vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, 

onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en 

wat hoër as die hemele geword het;

HEBREËRS 10:4 want die bloed van stiere en 

bokke kan onmoontlik die sonde wegneem.

5 Daarom sê Hy, as Hy in die wêreld inkom: 

Slagoffer en spysoffer wou U nie hê nie, 

maar U het vir My ‘n liggaam berei.

6 Brandoffers en sondoffers het U nie behaag 

nie.

7 Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom—in die 

boekrol is dit van My geskrywe—om u wil te 

doen, o God.

8 Nadat Hy hierbo gespreek het: Slagoffer 

en spysoffer en brandoffers en sondoffers 

wou U nie hê en het U nie behaag nie—wat 

volgens die wet geoffer word—

9 het Hy daarna gesê: Kyk, Ek kom om u wil te 

doen, o God. Hy neem die eerste weg om die 

tweede te stel.

10 Deur hierdie wil is ons geheilig deur die 

offer van die liggaam van Jesus Christus, net 

een maal.

1 PETRUS 1:18 omdat julle weet dat julle 

nie deur verganklike dinge, silwer of goud, 

losgekoop is uit julle ydele lewenswandel 

wat deur die vaders oorgelewer is nie,

19 maar deur die kosbare bloed van Christus, 

soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,

20 wat wel vooruit geken is voor die 

grondlegging van die wêreld, maar in hierdie 

laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,

21 julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit 

die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee 

het, sodat julle geloof en hoop op God kan 

wees.

Sien ook: Eksodus 12:5; Levitikus 1:1-4,10; Levitikus 3:1,6; 
Levitikus 4:32; Levitikus 7:11; Levitikus 21:16-24; Levitikus 22:27; 

Numeri 16:40; Deuteronomium 14:6; Deuteronomium 15:21; 
Deuteronomium 17:1; Esra 6:8-10; Psalms 50:8-12; Psalms 51:18; 

Jesaja 1:11-15; Maleagi 1:8,13,14; Matteus 3:15; Matteus 27:19,24,54; 
Markus 10:45; Markus 14:24; Lukas 4:3; Lukas 9:56; Lukas 23:41; 
Johannes 4:34; Johannes 5:30; Johannes 6:38; 2 Korintiërs 5:21; 
Galasiërs 4:4; Effesiërs 5:26; 1 Tessalonisense 2:10; Titus 1:7,10; 

Titus 2:14; Hebreërs 9:22; Hebreërs 10:19-21; Hebreërs 13:12; 
Johannes 1:7; Johannes 2:1.

I09 Die fees van die ongesuurde brood verwys 

na die werk van die Messias.

LEVITIKUS 23:6 en op die vyftiende dag 

van hierdie maand is die fees van die 

ongesuurde brode van die HERE; sewe dae 

lank moet julle ongesuurde brode eet.

7 Op die eerste dag moet daar vir julle ‘n 

heilige vierdag wees; géén beroepswerk mag 

julle doen nie.
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8 Maar julle moet sewe dae lank aan die 

HERE ‘n vuuroffer bring. Op die sewende 

dag moet daar ‘n heilige vierdag wees; géén 

beroepswerk mag julle doen nie.

DEUTERONOMIUM 16:3 Jy mag geen 

gesuurde brood daarby eet nie; sewe dae 

lank moet jy ongesuurde brode daarby eet, 

brood van ellende—want baie haastig het 

jy uit Egipteland uitgetrek—sodat jy al die 

dae van jou lewe die dag van jou uittog uit 

Egipteland in gedagtenis kan hou.

MATTEUS 26:17 En op die eerste dag van 

die ongesuurde brode kom die dissipels na 

Jesus en sê vir Hom: Waar wil U hê moet 

ons vir U klaarmaak om die pasga te eet?

MARKUS 14:1 En die pasga en die fees 

van die ongesuurde brode sou oor twee 

dae wees; en die owerpriesters en die 

skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle Hom 

met lis gevange kon neem en doodmaak.

1 KORINTIËRS 5:7 Suiwer dan die 

ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg 

kan wees—soos julle inderdaad ongesuurd 

is—want ook ons paaslam is vir ons geslag, 

naamlik Christus.

2 KORINTIËRS 5:21 Want Hy het Hom 

wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons 

gemaak, sodat ons kan word geregtigheid 

van God in Hom.

EFFESIËRS 5:2 en wandel in liefde, soos 

Christus ons ook liefgehad het en Hom vir 

ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan 

God tot ‘n lieflike geur.

Sien ook: Eksodus 12:15-20,39; Eksodus 13:6,7; Eksodus 23:15; 
Eksodus 34:18; Numeri 28:17-25; Deuteronomium 16:8,16; Rigters 
6:12-24; 2 Kronieke 30:13,21; 2 Kronieke 35:17; Esra 6:22; Markus 

14:12; Lukas 22:1,7.

I10 Die offer van die eerste koringgerf verwys 

na die opstanding van die Messias.

LEVITIKUS 23:9 En die HERE het met Moses 

gespreek en gesê:

10 Spreek met die kinders van Israel en sê 

aan hulle: As julle in die land kom wat Ek 

julle gee en sy opbrings oes, moet julle die 

eerstelingsgerf van julle oes na die priester 

bring.

11 En hy moet die gerf voor die aangesig van 

die HERE beweeg, sodat julle welgevallig 

kan wees; die dag ná die sabbat moet die 

priester dit beweeg.

12 Julle moet ook op die dag as julle die gerf 

beweeg, ‘n jaaroud lam sonder gebrek as 

brandoffer aan die HERE berei,

13 en die spysoffer wat daarby behoort, twee 

tiendes van ‘n efa fynmeel met olie gemeng 

as vuuroffer aan die HERE, ‘n lieflike geur, 

en daarby die drankoffer van wyn, ‘n kwart 

hin.

14 En julle mag geen brood of gebraaide koring 

of vars graan eet tot daardie selfde dag toe 

nie, totdat julle die offer van julle God bring. 

Dit is ‘n ewige insetting vir julle geslagte in 

al julle woonplekke.

MATTEUS 28:5 Maar die engel antwoord en 

sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek 

weet julle soek Jesus wat gekruisig is.

6 Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan 

soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar 

die Here gelê het;

7 en gaan haastig, sê vir sy dissipels: Hy het 
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opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit 

na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek 

het julle dit gesê.

ROMEINE 8:29 Want die wat Hy vantevore 

geken het, dié het Hy ook vantevore 

verordineer om gelykvormig te wees 

aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die 

eersgeborene kan wees onder baie broeders;

1 KORINTIËRS 15:20 Maar nou, 

Christus is opgewek uit die dode; Hy het die 

eersteling geword van die wat ontslaap het.

21 Want aangesien die dood deur ‘n mens is, 

is die opstanding van die dode ook deur ‘n 

mens.

22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, 

so sal hulle ook almal in Christus lewend 

gemaak word;

23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling 

Christus, daarna die wat aan Christus 

behoort by sy koms.

KOLOSSENSE 1:18 En Hy is die Hoof 

van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy 

wat die begin is, die Eersgeborene uit die 

dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.

HEBREËRS 10:10 Deur hierdie wil is ons 

geheilig deur die offer van die liggaam van 

Jesus Christus, net een maal.

11 En elke priester staan wel dag vir dag om 

die diens waar te neem en dikwels dieselfde 

slagoffers te bring wat tog nooit die sondes 

kan wegneem nie;

12 maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die 

sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die 

regterhand van God

1 PETRUS 1:18 omdat julle weet dat julle 

nie deur verganklike dinge, silwer of goud, 

losgekoop is uit julle ydele lewenswandel 

wat deur die vaders oorgelewer is nie,

19 maar deur die kosbare bloed van Christus, 

soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,

DIE OPENBARING 1:17 En toe ek Hom 

sien, val ek soos ‘n dooie aan sy voete; en Hy 

het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: 

Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die 

laaste

18 en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek 

leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het 

die sleutels van die doderyk en van die dood.

Sien ook: Genesis 4:4,5; Levitikus 1:10; Josua 5:11,12.

I11 Die fees van die eerste oes, 50 dae na 

Pasga, verwys na die uitstorting van die 

Heilige Gees.

LEVITIKUS 23:15 Dan moet julle tel van die 

dag ná die sabbat, van die dag af as julle die 

beweegoffergerf bring sewe volle weke moet 

dit wees;

16 tot die dag ná die sewende sabbat moet 

julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe 

spysoffer aan die HERE bring.

17 Julle moet uit jul woonplekke twee 

beweegbrode bring; dit moet van twee 

tiendes van ‘n efa fynmeel wees; gesuurd 

moet dit gebak word as eerstelinge aan die 

HERE.

18 Julle moet ook by die brood sewe jaaroud 

lammers sonder gebrek en een jong bul en 

twee ramme bring. Hulle moet ‘n brandoffer 

aan die HERE wees saam met die spysoffer 

en die drankoffers wat daarby behoort as 

vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.
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19 En julle moet een bokram as sondoffer berei. 

Ook twee jaaroud lammers as dankoffer,

20 en die priester moet hulle saam met die 

eerstelingsbrood as beweegoffer voor die 

aangesig van die HERE beweeg saam met 

die twee lammers; dié moet aan die HERE 

heilig wees, ten voordele van die priester.

21 En julle moet op daardie selfde dag uitroep: 

‘n heilige vierdag moet dit vir julle wees; 

géén beroepswerk mag julle doen nie. Dit is 

‘n ewige insetting in al julle woonplekke vir 

julle geslagte.

JOHANNES 15:26 Maar as die Trooster gekom 

het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, 

die Gees van die waarheid wat van die Vader 

uitgaan, sal Hy van My getuig.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:1 En toe die 

dag van die pinksterfees aangebreek het, was 

hulle almal eendragtig bymekaar.

2 En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid 

soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die 

hele huis gevul waar hulle gesit het.

3 Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, 

wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle 

gaan sit.

4 En hulle is almal vervul met die Heilige 

Gees en het begin spreek in ander tale, 

soos die Gees aan hulle gegee het om uit te 

spreek.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:32 Hierdie 

Jesus het God opgewek, waarvan ons almal 

getuies is.

33 Nadat Hy dan deur die regterhand van God 

verhoog is en van die Vader die belofte van 

die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít 

uitgestort, wat julle nou sien en hoor.

ROMEINE 8:23 En nie alleen dit nie, maar 

ons self ook wat die eerstelinge van die Gees 

het, ons sug ook in onsself in afwagting 

van die aanneming tot kinders, naamlik die 

verlossing van ons liggaam.

1 KORINTIËRS 12:13 Want ons is almal 

ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, 

of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; 

en ons is almal van een Gees deurdronge.

HEBREËRS 10:15 En ook die Heilige Gees gee 

aan ons getuienis;

16 want nadat Hy tevore gesê het: Dit is die 

verbond wat Ek met hulle sal sluit ná dié 

dae, spreek die Here verder: Ek sal my wette 

gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek 

dit inskrywe,

JAKOBUS 1:18 Volgens sy wil het Hy 

ons voortgebring deur die woord van die 

waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy 

skepsele kan wees.

DIE OPENBARING 14:4 Dit is hulle wat 

hulself met vroue nie besoedel het nie, want 

hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die 

Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle 

wat gekoop is uit die mense as eerstelinge 

vir God en die Lam.

Sien ook: Eksodus 19-20; Eksodus 34:22; Levitikus 23:10; Numeri 
28:26-31; Deuteronomium 16:9-11; Jeremia 31:31-34; Esegiël 36:24-

30; Maleagi 1:13,14; Romeine 8:3; 2 Korintiërs 5:21.
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I12 Die huttefees met betrekking tot die werk 

van die Messias.

LEVITIKUS 23:33 En die HERE het met Moses 

gespreek en gesê:

34 Spreek met die kinders van Israel en sê: 

Op die vyftiende dag van hierdie sewende 

maand is dit sewe dae lank die huttefees vir 

die HERE.

LEVITIKUS 23:35-38

LEVITIKUS 23:39 Maar op die vyftiende 

dag van die sewende maand, as julle die 

opbrings van die land insamel, moet julle 

die fees van die HERE sewe dae lank vier; op 

die eerste dag is dit rusdag, en op die agtste 

dag is dit rusdag.

40 En op die eerste dag moet julle vir julle 

vrugte neem van sierlike bome, met 

palmtakke en takke van digte bome en 

rivierwilgers, en sewe dae lank voor die 

aangesig van die HERE julle God vrolik 

wees.

41 En julle moet dit as fees van die HERE sewe 

dae in die jaar vier. Dit is ‘n ewige insetting 

vir julle geslagte. In die sewende maand 

moet julle dit vier.

42 Sewe dae lank moet julle in hutte woon; 

almal wat in Israel gebore is, moet in hutte 

woon,

43 sodat julle geslagte kan weet dat Ek die 

kinders van Israel in hutte laat woon het toe 

Ek hulle uit Egipteland uitgelei het. Ek is die 

HERE julle God.

JESAJA 12:3 En julle sal water skep met 

vreugde uit die fonteine van heil.

JESAJA 55:1 o Almal wat dors het, kom 

na die waters; en wie geen geld het nie, kom, 

koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en 

sonder prys, wyn en melk!

SAGARIA 14:16 En almal wat oorbly uit al die 

nasies wat teen Jerusalem aangekom het, 

sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die 

Koning, die HERE van die leërskare, en om 

die huttefees te vier.

17 En wie uit die geslagte van die aarde nie na 

Jerusalem optrek om voor die Koning, die 

HERE van die leërskare, te aanbid nie—

hulle sal geen reën kry nie.

JOHANNES 4:13 Jesus antwoord en sê vir 

haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal 

weer dors kry;

14 maar elkeen wat drink van die water wat 

Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors 

kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, 

sal in hom word ‘n fontein van water wat 

opspring tot in die ewige lewe.

JOHANNES 7:37 En op die laaste dag, die 

groot dag van die fees, het Jesus gestaan en 

uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat 

hom na My toe kom en drink!

38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome 

van lewende water sal uit sy binneste vloei.

39 En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou 

ontvang wat in Hom glo; want die Heilige 

Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie 

verheerlik was nie.

HEBREËRS 11:9 Deur die geloof het hy as 

vreemdeling gaan woon in die land van 

belofte soos in ‘n vreemde land en in tente 

gewoon met Isak en Jakob, die mede-

erfgename van dieselfde belofte.

10 Want hy het die stad verwag wat fondamente 

het, waarvan God die boumeester en 

oprigter is.
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11 Deur die geloof het Sara self ook krag 

ontvang om bevrug te word; en toe sy oor 

die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom 

getrou geag het wat dit beloof het.

12 Daarom is daar ook gebore uit een vader, en 

dit ‘n verstorwene, kinders soos sterre van 

die hemel in menigte en soos die sand aan 

die strand van die see, wat ontelbaar is.

13 In die geloof het hulle almal gesterwe sonder 

om die beloftes te verkry, maar hulle het dit 

uit die verte gesien en geglo en begroet, en 

het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners 

op aarde was.

14 Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat 

hulle ‘n vaderland soek.

15 En as hulle bly dink het aan dié vaderland 

waaruit hulle weggetrek het, sou hulle 

geleentheid gehad het om terug te keer.

16 Maar nou verlang hulle na ‘n beter een, dit 

is ‘n hemelse. Daarom skaam God Hom nie 

vir hulle om hulle God genoem te word nie, 

want Hy het vir hulle ‘n stad berei.

 

DIE OPENBARING 22:1 En hy het my 

getoon ‘n suiwer rivier van die water van die 

lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit 

die troon van God en van die Lam.

2 In die middel van sy straat en weerskante 

van die rivier was die boom van die lewe 

wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy 

vrugte gee, en die blare van die boom is tot 

genesing van die nasies.

Sien ook: Eksodus 13:14; Numeri 29:12-38; Deuteronomium 
16:13-15; Deuteronomium 31:10-13; 1 Konings 8:65,66; 2 Kronieke 

7:8-10; Esra 3:4; Nehemia 8:14-18; Psalms 36:9; Psalms 42:2,3; 
Jesaja 35:10; Jesaja 41:17,18; Jesaja 44:3; Jesaja 49:10; Jeremia 2:3; 
Esegiël 45:25; Joël 3:18; Sagaria 3:10; Sagaria 14:18,19; Johannes 

4:10-12; Johannes 16:22; 1 Korintiërs 10:4; 2 Korintiërs 5:1; 
Hebreërs 13:13,14; Die openbaring 7:17; Die openbaring 21:6; Die 

openbaring 22:1,17.

Volgens die Joodse oorlewering was die 

drankoffer as volg gevier. Aan die begin 

van die sewende dag, wat bekend staan as 

Hoshana Rabba in Hebreeus, het ‘n priester 

na die poel van Siloam gestap. Hy het ‘n 

goue kruik met water uit die poel gevul en 

dit opgedra na die Tempel. Daar is die water 

uitgegooi as offerande op die offerdier. Tydens 

die waterseremonie word die volgende teks 

aan die mense voorgelees:

Jesaja 12:3 En julle sal water skep met vreugde 

uit die fonteine van heil.

‘n Ou Joodse boek verklaar: Wie nog nooit die 

uitdrukkings van vreugde tydens die skep van 

water gewaar het nie, het nog nooit vreugde 

in sy lewe ervaar nie (Mishna Sukka, 5:1) 

Om gevolglik tydens die huttefees met groot 

vreugde te eet en te drink is inderdaad ‹n bevel 

van God.

E18 God sal tussen Sy mense woon.

LEVITIKUS 26:11 En Ek sal my tabernakel 

onder julle oprig, en my siel sal van julle 

geen afsku hê nie.

12 En Ek sal in jul midde wandel en vir julle ‘n 

God wees, en júlle sal vir My ‘n volk wees.

ESEGIËL 37:27 En my tabernakel sal oor 

hulle wees, en Ek sal vir hulle ‘n God wees 

en hulle vir my ‘n volk wees.

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 

geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 

kom—vol van genade en waarheid.
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JOHANNES 1:49 Natánael sê vir Hom: 

Waarvandaan ken U my? Jesus antwoord en 

sê vir hom: Voordat Filippus jou geroep het 

toe jy onder die vyeboom was, het Ek jou 

gesien.

JOHANNES 5:46 Maar as julle Moses geglo 

het, sou julle My glo, want hy het van My 

geskrywe.

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:22 Want 

Moses het tot die vaders gespreek: Die Here 

julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit 

julle broeders net soos ek is; na Hom moet 

julle luister volgens alles wat Hy met julle 

sal spreek.

DIE HANDELINGE APOSTELS 15:16 

Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut 

van Dawid weer oprig, en wat daarvan 

verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,

17 sodat die oorblyfsel van die mense die Here 

kan soek, en al die nasies oor wie my Naam 

uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie 

dinge doen.

HEBREËRS 9:11 Maar Christus, wat opgetree 

het as Hoëpriester van die toekomstige 

weldade, het deur die groter en volmaakter 

tabernakel wat nie met hande gemaak is 

nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping 

behoort nie,

12 ook nie met die bloed van bokke en kalwers 

nie, maar met sy eie bloed, een maal 

ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige 

verlossing teweeggebring.

HEBREËRS 9:22 En byna alles word met 

bloed gereinig volgens die wet, en sonder 

bloedvergieting vind daar geen vergifnis 

plaas nie.

DIE OPENBARING 21:3 En ek het ‘n 

groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 

tabernakel van God is by die mense, en Hy 

sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; 

en God self sal by hulle wees as hulle God.

Sien ook: Eksodus 29:45,46; Deuteronomium 18:15; Josua 22:19; 
2 Kronieke 29:6; Psalms 78:59,60; Amos 9:11,12; Hebreërs 8:5,6; 

Hebreërs 13:10-13.
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I07 Die offer van die rooi koei verwys na die 

werk van die Messias.

NUMERI 19:2 Dit is die wetsinsetting wat 

die HERE beveel het deur te sê: Spreek met 

die kinders van Israel dat hulle vir jou ‘n 

rooi koei sonder gebrek bring waar geen 

liggaamsgebrek aan is, waarop geen juk 

gekom het nie.

3 En julle moet haar aan die priester Eleásar 

gee, en hulle moet haar buitekant die laer 

uitbring en voor hom slag.

9 En ‘n rein man moet die as van die koei 

bymekaarmaak en buitekant die laer op 

‘n rein plek neersit, en dit moet vir die 

vergadering van die kinders van Israel 

bewaar word vir die reinigingswater: dit is ‘n 

sondoffer.

JOHANNES 15:3 Julle is alreeds rein deur die 

woord wat Ek tot julle gespreek het.

GALASIËRS 3:13 Christus het ons losgekoop 

van die vloek van die wet deur vir ons ‘n 

vloek te word—want daar is geskrywe: 

Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—

EFFESIËRS 5:26 om dit te heilig, nadat Hy 

dit gereinig het met die waterbad deur die 

woord,

HEBREËRS 1:3 Hy, wat die afskynsel is van 

sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese 

en alle dinge dra deur die woord van sy krag, 

nadat Hy deur Homself die reiniging van 

ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die 

regterhand van die Majesteit in die hoogte,

HEBREËRS 9:11 Maar Christus, wat opgetree 

het as Hoëpriester van die toekomstige 

weldade, het deur die groter en volmaakter 

tabernakel wat nie met hande gemaak is 

nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping 

behoort nie,

12 ook nie met die bloed van bokke en kalwers 

nie, maar met sy eie bloed, een maal 

ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige 

verlossing teweeggebring.

13 Want as die bloed van stiere en bokke en 

die as van ‘n vers wat die verontreinigdes 

besprinkel, heilig maak tot reiniging van die 

vlees,

14 hoeveel te meer sal die bloed van Christus, 

wat Homself deur die ewige Gees aan God 

sonder smet geoffer het, julle gewete reinig 

van dooie werke om die lewende God te 

dien.

HEBREËRS 10:14 Want deur een offer het Hy 

vir altyd volmaak die wat geheilig word.

HEBREËRS 13:11 want die diere waarvan die 

bloed vir die sonde deur die hoëpriester in 

die heiligdom ingedra word—hulle liggame 

word buitekant die laer verbrand.

12 Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy 

eie bloed te heilig, buitekant die poort gely.

13 Laat ons dan uitgaan na Hom toe buitekant 

die laer en sy smaad dra.

Sien ook: Hebreërs 10:19-22,29.

E26 Die verlossingswerk van die Messias.

NUMERI 21:9 Toe het Moses ‘n koperslang 

gemaak en dit op ‘n paal gesit: en as ‘n 

slang iemand gebyt het en hy kyk na die 

koperslang, het hy in die lewe gebly.
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JOHANNES 1:29 Die volgende dag sien 

Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: 

Dáár is die Lam van God wat die sonde van 

die wêreld wegneem!

JOHANNES 3:14 En soos Moses die slang in 

die woestyn verhoog het, so moet die Seun 

van die mens verhoog word,

15 sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore 

mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

JOHANNES 6:40 En dit is die wil van Hom 

wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun 

aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag 

hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

HEBREËRS 12:2 die oog gevestig op Jesus, die 

Leidsman en Voleinder van die geloof, wat 

vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die 

kruis verdra het, die skande verag het en aan 

die regterkant van die troon van God gaan sit 

het.

Sien ook: 2 Konings 18:4.

D04 Die amp van die Messias as Koning.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

NUMERI 24:7 Water vloei uit sy emmers, 

en sy saad is by baie waters. En laat sy 

koning hoër wees as Agag, en sy koninkryk 

hom verhef!

8 God wat hom uit Egipte uitgelei het, is vir 

hom soos die horings van ‘n buffel; hy sal 

nasies, sy vyande, verteer en hulle gebeente 

stukkend breek en met sy pyle verbrysel.

15 Toe het hy sy spreuk aangehef en gesê: 

Bíleam, die seun van Beor, spreek, en die 

man met geopende oog spreek.

16 Die hoorder van die woorde van God 

spreek, en hy wat die wetenskap van die 

Allerhoogste ken, wat die gesigte van die 

Almagtige sien wat neerval en geopende oë 

het.

17 Ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou 

hom, maar nie naby nie: ‘n ster kom te 

voorskyn uit Jakob, en ‘n septer kom uit Israel 

op, en hy verbrysel die slape van die hoof van 

Moab en werp al die oorlogsugtiges omver.

18 Ook sal Edom ‘n besitting wees; en Seïr, sy 

vyande, sal ‘n besitting wees, maar Israel 

neem toe in krag.

19 En laat daar een uit Jakob heers en die 

vrygeraaktes uit die stede vernietig.

GENESIS 49:10 Die septer sal van Juda nie 

wyk nie, nóg die veldheerstaf tussen sy voete 

uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke 

gehoorsaam wees.

PSALMS 110:2 U magtige septer sal die 

HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te 

midde van u vyande.

DANIËL 2:44 Maar in die dae van dié 

konings sal die God van die hemel ‘n 

koninkryk verwek wat in ewigheid nie 

vernietig sal word nie, en die heerskappy 

daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat 

word nie; dit sal al daardie koninkryke 

verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar 

self sal dit vir ewig bestaan—

MATTEUS 2:1 En toe Jesus te Betlehem 

in Judéa gebore is, in die dae van koning 

Herodes, het daar wyse manne uit die Ooste 

in Jerusalem aangekom
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2 en gesê: Waar is die Koning van die Jode, wat 

gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste 

gesien en gekom om Hom hulde te bewys.

1 KORINTIËRS 15:24 Daarna kom die 

einde, wanneer Hy die koninkryk aan God 

die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en 

alle gesag en mag vernietig het.

25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al 

sy vyande onder sy voete gestel het.

FILIPPENSE 2:10 sodat in die Naam van Jesus 

sou buig elke knie van die wat in die hemel 

en die wat op die aarde en die wat onder die 

aarde is,

HEBREËRS 1:8 maar van die Seun: U troon, 

o God, is tot in alle ewigheid, die septer van 

u koninkryk is ‘n regverdige septer;

9 U het geregtigheid liefgehad en 

ongeregtigheid gehaat; daarom het, o God, 

u God U gesalf met vreugde-olie bo u 

metgeselle;

DIE OPENBARING 19:16 En Hy dra op sy 

kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe 

is: Die Koning van die konings en die Here 

van die here.

DIE OPENBARING 22:16 Ek, Jesus, het my 

engel gestuur om hierdie dinge aan julle 

voor die gemeentes te betuig. Ek is die 

wortel en die geslag van Dawid, die blink 

môrester.

Sien ook: #1; Numeri 24:4; Psalms 18:44; Johannes 1:49; Judas 
1:11; 2 Petrus 1:19; Die openbaring 2:14; Die openbaring 20.

B02 Die Messias is die Lam van God.

I03 Die brandoffers verteenwoordig die werk 

van die Messias - ‘n offerande sonder 

smet - ‘n voortdurende brandoffer.

NUMERI 28:3 En jy moet vir hulle sê: Dit is 

die vuuroffer wat julle aan die HERE moet 

bring: twee jaaroud lammers sonder gebrek 

elke dag as ‘n voortdurende brandoffer.

4 Die een lam moet jy in die môre berei, en 

die ander lam moet jy teen die aand berei;

5 met ‘n tiende van ‘n efa fynmeel as spysoffer, 

gemeng met ‘n kwart-hin uitgestampte olie.

6 Dit is die voortdurende brandoffer wat by 

die berg Sinai ingestel is as lieflike geur, ‘n 

vuuroffer aan die HERE.

7 En die drankoffer wat daarby behoort, 

moet wees ‘n kwart-hin vir elke lam. In die 

heiligdom moet jy die drankoffer van sterk 

drank aan die HERE uitgiet.

8 En die ander lam moet jy teen die aand 

berei; met dieselfde spysoffer as in die môre 

en met die drankoffer wat daarby behoort, 

moet jy dit berei—’n vuuroffer van lieflike 

geur aan die HERE.

9 Maar op die sabbatdag twee jaaroud 

lammers sonder gebrek en twee-tiendes van 

‘n efa fynmeel as spysoffer, met olie gemeng, 

en die drankoffer wat daarby behoort.

10 Dit is die brandoffer van die sabbat op elke 

sabbat, behalwe die voortdurende brandoffer 

en die drankoffer wat daarby behoort.

JESAJA 53:10 Maar dit het die HERE 

behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom 

krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer 

aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy 

sal die dae verleng, en die welbehae van die 

HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.
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MATTEUS 27:51 En kyk, die voorhangsel van 

die tempel het in twee geskeur, van bo tot 

onder, en die aarde het gebewe en die rotse 

het geskeur;

LUKAS 23:45 en die son is verduister; 

en die voorhangsel van die tempel het 

middeldeur geskeur.

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 

geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 

kom—vol van genade en waarheid.

JOHANNES 1:29 Die volgende dag sien 

Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: 

Dáár is die Lam van God wat die sonde van 

die wêreld wegneem!

HEBREËRS 7:25 Daarom kan Hy ook volkome 

red die wat deur Hom tot God gaan, omdat 

Hy altyd leef om vir hulle in te tree.

26 Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, 

een wat heilig, onskuldig, onbesmet, 

afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as 

die hemele geword het;

27 wat nie elke dag nodig het, soos die 

hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers 

te bring en dan vir dié van die volk nie. 

Want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy 

Homself geoffer het.

28 Want die wet stel as hoëpriesters aan mense 

met swakhede, maar die woord van die 

eedswering wat ná die wet gekom het, stel 

die Seun aan, wat vir ewig volmaak is.

HEBREËRS 9:26 want dan moes Hy dikwels 

gely het van die grondlegging van die 

wêreld af. Maar nou het Hy een maal in 

die voleinding van die eeue verskyn om die 

sonde deur sy offer weg te doen.

HEBREËRS 10:1 Want die wet, wat ‘n 

skaduwee het van die toekomstige weldade, 

nie die beeld self van die dinge nie, kan 

nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar 

gedurig gebring word, die wat toetree, tot 

volmaaktheid lei nie.

2 Anders sou hulle opgehou het om geoffer te 

word, omdat die wat die diens verrig, nadat 

hulle een maal gereinig is, geen bewussyn 

meer van sondes sou gehad het nie.

3 Maar in dié offers is daar jaar na jaar ‘n 

herinnering aan die sondes;

4 want die bloed van stiere en bokke kan 

onmoontlik die sonde wegneem.

5 Daarom sê Hy, as Hy in die wêreld inkom: 

Slagoffer en spysoffer wou U nie hê nie, 

maar U het vir My ‘n liggaam berei.

6 Brandoffers en sondoffers het U nie behaag 

nie.

7 Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom—in die 

boekrol is dit van My geskrywe—om u wil te 

doen, o God.

8 Nadat Hy hierbo gespreek het: Slagoffer 

en spysoffer en brandoffers en sondoffers 

wou U nie hê en het U nie behaag nie—wat 

volgens die wet geoffer word—

9 het Hy daarna gesê: Kyk, Ek kom om u wil te 

doen, o God. Hy neem die eerste weg om die 

tweede te stel.

10 Deur hierdie wil is ons geheilig deur die 

offer van die liggaam van Jesus Christus, net 

een maal.

1 PETRUS 1:19 maar deur die kosbare bloed 

van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek 

en vlekkeloos,

20 wat wel vooruit geken is voor die 
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grondlegging van die wêreld, maar in hierdie 

laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,

Sien ook: Eksodus 29:41,42; Levitikus 6:9,12; Levitikus 9:3; 
Levitikus 12:6; Levitikus 14:12,13,21,24,25; Levitikus 17:3; Levitikus 
23:12; Numeri 6:12,14; Numeri 29:6,41-43; Rigters 13:33; 2 Kronieke 

2:4; Esra 3:4,5; Nehemia 10:33; Psalms 50:8; Psalms 51:18-21; 
Jesaja 56:7; Esegiël 43:27; Esegiël 46:13-15; Joël 2:14; Markus 15:38; 

Johannes 4:34; Romeine 12:1; Hebreërs 10:14; 1 Petrus 2:5.
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E12 Die Messias verwesenlik die Wet van God.

DEUTERONOMIUM 11:18 Lê dan hierdie 

woorde van my weg in julle hart en in julle 

siel, en bind dit as ‘n teken op julle hand en 

laat dit as ‘n voorhoofsband tussen julle oë 

wees,

19 en leer dit aan julle kinders deur daaroor te 

spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is 

en as jy gaan lê en as jy opstaan;

20 en skryf dit op die deurposte van jou huis en 

op jou poorte,

JOSUA 1:8 Hierdie wetboek mag nie uit 

jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en 

nag, sodat jy nougeset kan handel volgens 

alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal 

jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy 

met goeie gevolg handel.

PSALMS 1:1 Welgeluksalig is die man wat 

nie wandel in die raad van die goddelose en 

nie staan op die weg van die sondaars en nie 

sit in die kring van die spotters nie;

2 maar sy behae is in die wet van die HERE, 

en hy oordink sy wet dag en nag.

PSALMS 119:11 Ek het u woord in my hart 

gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.

PSALMS 119:97 Mem. Hoe lief het ek u wet; 

dit is my bepeinsing die hele dag.

98 U gebooie maak my wyser as my vyande, 

want hulle is myne vir ewig.

99 Ek is verstandiger as al my leermeesters, 

want u getuienisse is my bepeinsing.

JESAJA 34:16 Soek in die boek van die 

HERE en lees! Nie een van hierdie wesens 

ontbreek nie, die een mis die ander nie; 

want my mond—dié het dit beveel, en sy 

Gees—dié het hulle bymekaargebring.

JEREMIA 8:9 Die slim mense kom in die 

skande, is verslae en verstrik. Kyk, hulle het 

die woord van die HERE verwerp, en watter 

wysheid sou hulle hê?

MATTEUS 22:29 Toe antwoord Jesus en sê vir 

hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie 

ken nie en ook nie die krag van God nie.

LUKAS 16:29 Toe sê Abraham vir hom: 

Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na 

dié luister.

30 Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, 

maar as iemand uit die dode na hulle gaan, 

sal hulle hul bekeer.

31 Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses 

en die Profete nie luister nie, sal hulle nie 

oortuig word nie, al sou iemand ook uit die 

dode opstaan.

JOHANNES 5:39 Julle ondersoek die Skrifte, 

omdat julle meen dat julle daarin die ewige 

lewe het; en dit is dié wat van My getuig.

DIE HANDELINGE APOSTELS 17:11 

En hierdie mense was edelmoediger as dié 

in Thessaloníka; hulle het die woord met 

alle welwillendheid ontvang en elke dag die 

Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.

ROMEINE 3:2 Groot, in alle opsigte: ten 

eerste tog seker dat aan hulle die woorde van 

God toevertrou is.

2 PETRUS 1:19 En ons het die profetiese 

woord wat baie vas is, waarop julle tog moet 

ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker 
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plek skyn, totdat die dag aanbreek en die 

môrester opgaan in julle harte;

20 terwyl julle veral dít moet weet, dat geen 

profesie van die Skrif ‘n saak van eie 

uitlegging is nie;

21 want geen profesie is ooit deur die wil van 

‘n mens voortgebring nie, maar, deur die 

Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense 

van God gespreek.

DIE OPENBARING 1:3 Salig is hy wat die 

woorde van die profesie lees, en die wat dit 

hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want 

die tyd is naby.

Sien ook: Deuteronomium 6:6-8; Psalms 19:8-11; Effesiërs 6:17; 
Kolossense 3:16; 1 Tessalonisense 5:27; 1 Petrus 2:2.

B13 Die gesag van die Messias.

D02 Die amp van die Messias as Profeet.

D07 Die Messias sal die Bemiddelaar wees.

     

DEUTERONOMIUM 18:15 ‘n Profeet uit jou 

midde, uit jou broers, soos ek is, sal die 

HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet 

julle luister—

16 net soos jy van die HERE jou God by 

Horeb gevra het toe jy op die dag van die 

vergadering gesê het: Ek kan die stem 

van die HERE my God nie langer hoor en 

hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders 

sterf ek.

17 Toe het die HERE vir my gesê: Dit is goed 

wat hulle gespreek het.

18 ‘n Profeet sal Ek vir hulle verwek uit die 

midde van hulle broers, soos jy is, en Ek sal 

my woorde in sy mond lê, en Hy sal aan hulle 

sê alles wat Ek Hom beveel.

19 En die man wat nie luister na my woorde wat 

Hy in my Naam spreek nie, van hom sal Ek 

self rekenskap afeis.

MATTEUS 17:5 Terwyl hy nog spreek, oordek 

‘n helderligte wolk hulle meteens en daar sê 

‘n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun 

in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom!

MATTEUS 21:10 En toe Hy in Jerusalem 

inkom, het die hele stad in opskudding 

geraak en gesê: Wie is hierdie man?

11 En die skare sê: Dit is Jesus, die profeet, van 

Násaret in Galiléa.

MARKUS 16:16 Hy wat glo en hom laat doop, 

sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal 

veroordeel word.

LUKAS 7:13 En toe die Here haar sien, 

het Hy innig jammer vir haar gevoel en vir 

haar gesê: Moenie ween nie!

14 En Hy het nader gegaan en die baar 

aangeraak. Daarop staan die draers stil. En 

Hy sê: Jongman, Ek sê vir jou, staan op!

15 En die dooie het regop gaan sit en begin 

praat; en Hy het hom aan sy moeder 

teruggegee.

16 En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God 

verheerlik en sê: ‘n Groot profeet het onder 

ons opgestaan; en: God het sy volk besoek.

LUKAS 9:18 En toe Hy besig was om 

alleen te bid, was die dissipels by Hom, en 

Hy vra hulle en sê: Wie sê die skare is Ek?

19 En hulle antwoord en sê: Johannes die 

Doper, en ander: Elía, en ander dat een van 

die ou profete opgestaan het.

20 En Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is 

Ek? En Petrus antwoord en sê: Die Christus 

van God!
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LUKAS 9:35 En daar kom ‘n stem uit die 

wolk wat sê: Dit is my geliefde Seun; luister 

na Hom!

LUKAS 24:17 En Hy sê vir hulle: Watter 

woorde is dit wat julle met mekaar loop en 

wissel, en waarom is julle bedroef?

18 En die een wie se naam Kléopas was, 

antwoord en sê vir Hom: Is U alleen ‘n 

vreemdeling in Jerusalem en weet U nie van 

die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur 

het nie?

19 En Hy sê vir hulle: Watter dinge? En hulle 

antwoord Hom: Die dinge aangaande Jesus, 

die Nasaréner, wat ‘n profeet was, kragtig in 

werk en woord voor God en die hele volk;

20 en hoe ons owerpriesters en owerstes Hom 

oorgelewer het tot die doodstraf en Hom 

gekruisig het.

JOHANNES 1:45 En Filippus was van 

Betsáida, uit die stad van Andréas en Petrus.

JOHANNES 4:19 Die vrou sê vir Hom: Here, 

ek sien dat U ‘n profeet is.

JOHANNES 4:25 Die vrou sê vir Hom: Ek 

weet dat die Messías kom, Hy wat Christus 

genoem word. Wanneer Hy kom, sal Hy ons 

alles verkondig.

26 Jesus sê vir haar: Dit is Ek wat met jou 

spreek!

JOHANNES 6:14 Toe die mense dan die teken 

sien wat Jesus gedoen het, sê hulle: Hy is 

waarlik die profeet wat in die wêreld sou 

kom.

JOHANNES 7:40 Baie van die skare het, toe 

hulle die woord hoor, gesê: Hy is waarlik die 

profeet.

41 Ander het gesê: Hy is die Christus. En ander 

het gesê: Kom die Christus dan uit Galiléa?

42 Het die Skrif nie gesê dat die Christus uit 

die geslag van Dawid kom en uit Betlehem, 

die dorp waar Dawid was nie?

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:22 Want 

Moses het tot die vaders gespreek: Die Here 

julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit 

julle broeders net soos ek is; na Hom moet 

julle luister volgens alles wat Hy met julle 

sal spreek.

23 En elke siel wat nie na dié Profeet luister 

nie, sal uit die volk uitgeroei word.

24 En ook al die profete van Samuel af en die 

wat gevolg het, almal wat gespreek het, het 

ook hierdie dae aangekondig.

25 En julle is kinders van die profete en van die 

verbond wat God met ons vaders gesluit het 

toe Hy vir Abraham gesê het: En in jou saad 

sal al die geslagte van die aarde geseën word.

26 God het, nadat Hy sy Kind Jesus opgewek 

het, Hom eers vir julle gestuur om julle te 

seën deur elkeen van sy booshede te bekeer.

DIE HANDELINGE APOSTELS 7:37 Dit is 

dié Moses wat aan die kinders van Israel 

gesê het: Die Here julle God sal vir julle ‘n 

Profeet verwek uit julle broers net soos ek is; 

na Hom moet julle luister.

HEBREËRS 2:3 hoe sal ons ontvlug as ons so 

‘n groot saligheid veronagsaam wat, nadat 

dit eers deur die Here verkondig is, aan ons 

bevestig is deur die wat dit gehoor het,

HEBREËRS 3:7 Daarom, soos die Heilige 

Gees spreek: Vandag as julle sy stem hoor,

8 verhard julle harte nie soos in die 
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verbittering, in die dag van die versoeking in 

die woestyn nie,

Sien ook: Hebreërs 1:1,2; Hebreërs 3:2-8; Hebreërs 10:26; Hebreërs 
12:25,26.

F11 Die leiding van die Messias.

DEUTERONOMIUM 21:23 dan mag sy lyk nie 

aan die paal oornag nie, maar jy moet hom 

sekerlik dié dag nog begrawe; want een wat 

opgehang is, is deur God vervloek. En jy 

mag jou land wat die HERE jou God jou as 

erfenis sal gee, nie verontreinig nie.

GALASIËRS 3:13 Christus het ons losgekoop 

van die vloek van die wet deur vir ons ‘n 

vloek te word—want daar is geskrywe: 

Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

DEUTERONOMIUM 33:3 Ja, Hy het die 

stamme lief. Al sy heiliges—hulle is in u 

hand; en hulle was gelaer by u voet; elkeen 

ontvang iets van u uitsprake.

JOHANNES 3:16 Want so lief het God die 

wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun 

gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie 

verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe 

kan hê.

JOHANNES 10:28 En Ek gee hulle die ewige 

lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in 

ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my 

hand ruk nie.

29 My vader wat hulle aan My gegee het, is 

groter as almal; en niemand kan hulle uit die 

hand van my Vader ruk nie.

JOHANNES 17:12 Toe Ek saam met hulle in die 

wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar. 

Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; 

en nie een van hulle het verlore gegaan nie, 

behalwe die seun van die verderf, sodat die 

Skrif vervul sou word.

JOHANNES 17:24 Vader, Ek wil dat waar Ek 

is, hulle wat U My gegee het, ook saam met 

My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan 

aanskou wat U My gegee het, omdat U My 

liefgehad het voor die grondlegging van die 

wêreld.

1 TESSALONISENSE 1: 6 En julle het 

navolgers van ons geword en van die Here 

deurdat julle die woord in baie verdrukking 

ontvang het met die blydskap van die Heilige 

Gees, 

DIE OPENBARING 1:16 En in sy regterhand 

het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp 

tweesnydende swaard het uit sy mond 

uitgegaan, en sy aangesig was soos die son 

wat skyn in sy krag.

DIE OPENBARING 1:20 die verborgenheid 

van die sewe sterre wat jy in my regterhand 

gesien het, en die sewe goue kandelaars: 

die sewe sterre is die engele van die sewe 

gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy 

gesien het, is die sewe gemeentes.

Sien ook: Eksodus 19:5,6; Deuteronomium 7:7-10; 1 Samuel 2:9; 
Psalms 31:24; Jeremia 31:3; Maleagi 1:2; Lukas 10:39; Johannes 

17:11-15; Romeine 8:35-39; Romeine 9:11-13; Effesiërs 2:4,5; 
Johannes 4:19; Judas 1:1.
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A03 Die Messias is die nasaat van Dawid.

RUT 4:13 So het Boas Rut dan geneem, 

en sy het sy vrou geword; en hy het by 

haar ingegaan, en die HERE het vir haar 

swangerskap gegee, en sy het ‘n seun gebaar.

14 Toe sê die vroue vir Naómi: Geloofd sy die 

HERE wat aan jou vandag ‘n losser nie laat 

ontbreek het nie! En mag sy naam in Israel 

geroem word!

17 En die buurvroue het hom ‘n naam gegee en 

gesê: Vir Naómi is ‘n seun gebore! En hulle 

het hom genoem Obed; hy was die vader van 

Isai, die vader van Dawid.

21 en Salmon van Boas, en Boas van Obed,

22 en Obed van Isai, en Isai van Dawid.

MATTEUS 1:5 en Salmon die vader van 

Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed 

by Rut, en Obed die vader van Isai,

6 en Isai die vader van koning Dawid, en 

koning Dawid die vader van Salomo by die 

vrou van Uría,

MATTEUS 1:15 en Elíud die vader van 

Eleásar, en Eleásar die vader van Mattan, en 

Mattan die vader van Jakob,

16 en Jakob die vader van Josef, die man van 

Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus 

genoem word.

17 Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid 

is veertien geslagte, en van Dawid tot die 

Babiloniese ballingskap veertien geslagte, en 

van die Babiloniese ballingskap tot Christus 

veertien geslagte.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

Sien ook: Levitikus 25:25-29; Levitikus 27:13-31; Job 19:25; Psalms 
19:15; Psalms 78:35; Jesaja 41:14; Jesaja 44:6,24; Jesaja 48:17; 
Jesaja 49:7; Jesaja 54:5,8; Jesaja 59:20; Jesaja 60:16; Matteus 

1:1-17; Lukas 3:23-38.
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H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

1 SAMUEL 2:10 Die wat met die HERE twis, 

word verpletter; oor hulle donder Hy in die 

hemel; die HERE oordeel die eindes van die 

aarde, en Hy gee sterkte aan sy koning en 

verhef die horing van sy gesalfde.

PSALMS 96:13 voor die aangesig van die 

HERE; want Hy kom, want Hy kom om die 

aarde te oordeel; Hy sal die wêreld oordeel in 

geregtigheid en die volke in sy trou.

MATTEUS 25:31 En wanneer die Seun van die 

mens in sy heerlikheid kom en al die heilige 

engele saam met Hom, dan sal Hy op sy 

heerlike troon sit;

32 en voor Hom sal al die nasies versamel 

word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos 

die herder die skape van die bokke afskei;

ROMEINE 14:10 Maar jy, waarom oordeel 

jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy 

jou broeder? Want ons sal almal voor die 

regterstoel van Christus gestel word.

11 Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek 

leef, sê die Here, voor My sal elke knie buig, 

en elke tong sal God bely.

12 So sal elkeen van ons dan vir homself aan 

God rekenskap gee.

2 KORINTIËRS 5:10 Want ons moet 

almal voor die regterstoel van Christus 

verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy 

deur die liggaam verrig het, volgens wat hy 

gedoen het, of dit goed is of kwaad.

DIE OPENBARING 20:11 En ek het ‘n groot 

wit troon gesien en Hom wat daarop sit, 

voor wie se aangesig die aarde en die hemel 

weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle 

gevind nie.

12 En ek het die dode, klein en groot, voor God 

sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n 

ander boek, die boek van die lewe, is geopen. 

En die dode is geoordeel na wat in die boeke 

geskryf is, volgens hulle werke.

13 En die see het die dode gegee wat daarin 

was, en die dood en die doderyk het die dode 

gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, 

elkeen volgens sy werke.

14 En die dood en die doderyk is in die poel van 

vuur gewerp. Dit is die tweede dood.

15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf 

was in die boek van die lewe nie, is hy in die 

poel van vuur gewerp.

Sien ook: #1; #6; Psalms 2:2; Psalms 20:7; Psalms 45:8; 
Psalms 89:18,25; Psalms 92:10; Matteus 28:18; Lukas 1:69; Die 

handelinge apostels 4:27; Die handelinge apostels 10:38.
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A03 Die Messias is die nasaat van Dawid.

B01 Die Messias is die Seun van God.

D04 Die amp van die Messias as Koning.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

               

2 SAMUEL 7:12 As jou dae vol is en jy met jou 

vaders ontslaap het, sal Ek jou nakomeling 

wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree 

en sy koningskap bevestig.

13 Hy sal vir my Naam ‘n huis bou, en Ek sal sy 

koninklike troon bevestig tot in ewigheid.

14 Ek sal vir hom ‘n vader wees, en hy sal vir My 

‘n seun wees; sodat as hy verkeerd handel, Ek 

hom sal straf met ‘n menslike roede en met 

slae van mensekinders.

15 Maar my goedertierenheid sal van hom nie 

wyk nie, soos Ek dit onttrek het aan Saul wat 

Ek voor jou aangesig verwyder het.

16 En jou huis en jou koningskap sal bestendig 

wees tot in ewigheid voor jou; jou troon sal 

vasstaan tot in ewigheid.

PSALMS 89:27 Hy is dit wat My sal noem: U 

is my Vader, my God en die rots van my heil!

28 Ja, Ék sal hom ‘n eersgeborene maak, die 

hoogste onder die konings van die aarde.

29 Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom 

bewaar, en my verbond bly vir hom vas.

30 En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en 

sy troon soos die dae van die hemel.

MATTEUS 3:17 En daar kom ‘n stem uit die 

hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in 

wie Ek ‘n welbehae het.

LUKAS 1:30 En die engel sê vir haar: 

Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade 

by God gevind.

31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, 

en jy moet Hom Jesus noem.

32 Hy sal groot wees en die Seun van die 

Allerhoogste genoem word; en die Here God 

sal aan Hom die troon van sy vader Dawid 

gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 

geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 

kom—vol van genade en waarheid.

18 Niemand het ooit God gesien nie; die 

eniggebore Seun wat in die boesem van die 

Vader is, dié het Hom verklaar.

HEBREËRS 1:1 Nadat God baiekeer en op 

baie maniere in die ou tyd gespreek het tot 

die vaders deur die profete, het Hy in hierdie 

laaste dae tot ons gespreek deur die Seun

2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, 

deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid 

en die afdruksel van sy wese en alle dinge 

dra deur die woord van sy krag, nadat Hy 

deur Homself die reiniging van ons sondes 

bewerk het, het gaan sit aan die regterhand 

van die Majesteit in die hoogte,

4 terwyl Hy soveel uitnemender geword het as 

die engele namate Hy ‘n voortrefliker naam 

geërf het as hulle.

5 Want aan wie van die engele het Hy ooit 

gesê: U is my Seun, vandag het Ek U 

gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ‘n 

Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees?

6 En wanneer Hy weer die Eersgeborene in 

die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele 
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van God moet Hom aanbid.

7 En van die engele sê Hy wel: Hy wat van 

sy boodskappers winde maak en van sy 

dienaars vuurvlamme;

8 maar van die Seun: U troon, o God, is tot in 

alle ewigheid, die septer van u koninkryk is 

‘n regverdige septer;

1 JOHANNES 4:9 Hierin is die liefde van God 

tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore 

Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons 

deur Hom kan lewe.

10 Hierin is die liefde: nie dat ons God 

liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad 

het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening 

vir ons sondes.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

Sien ook: #1; 1 Konings 5:5; 1 Konings 8:19; 1 Kronieke 17:11; 
Psalms 72:17-19; Psalms 89:37,38; Jesaja 9:6; Jeremia 23:5,6; 

Daniël 2:44; Daniël 7:14; Sagaria 6:13; Matteus 16:18; Johannes 
12:34; Die handelinge apostels 13:34-37; 1 Petrus 2:5; Die 

openbaring 20.

E12 Die Messias verwesenlik die Wet van God.

2 SAMUEL 22:20 En Hy het my uitgelei in die 

ruimte, Hy het my gered, omdat Hy behae 

in my gehad het.

21 Die HERE het met my gehandel na my 

geregtigheid; na die reinheid van my hande 

het Hy my vergelde.

22 Want ek het die weë van die HERE gehou en 

nie goddeloos van my God afgewyk nie.

23 Want al sy verordeninge was voor my, en sy 

insettinge—daar het ek nie van afgewyk nie.

24 Maar ek was opreg voor Hom, en ek was op 

my hoede vir my ongeregtigheid.

25 So het die HERE my dan vergelde na my 

geregtigheid, na my reinheid voor sy oë.

PSALMS 1:2 maar sy behae is in die wet 

van die HERE, en hy oordink sy wet dag en 

nag.

PSALMS 22:9 Laat dit aan die HERE oor! 

Laat Hy hom red, laat Hy hom bevry: Hy het 

mos behae in hom!

PSALMS 40:9 Ek het lus, o my God, om u 

welbehae te doen, en u wet is binne-in my 

ingewande.

JESAJA 42:1 Daar is my Kneg wat Ek 

ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel 

‘n welbehae het. Ek het my Gees op Hom 

gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring.

MATTEUS 3:17 En daar kom ‘n stem uit die 

hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in 

wie Ek ‘n welbehae het.

MATTEUS 17:5 Terwyl hy nog spreek, oordek 

‘n helderligte wolk hulle meteens en daar sê 

‘n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun 

in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom!

JOHANNES 15:10 As julle my gebooie bewaar, 

sal julle in my liefde bly, net soos Ek die 

gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde 

bly.

JOHANNES 17:4 Ek het U verheerlik op die 

aarde. Die werk wat U My gegee het om te 

doen, het Ek volbring.
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5 En nou, Vader, verheerlik My by Uself met 

die heerlikheid wat Ek by U gehad het 

voordat die wêreld was.

ROMEINE 10:4 Want Christus is die einde van 

die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo.

Sien ook: Psalms 18:20-25; Psalms 37:31; Psalms 119:13,30,102; 
Johannes 8:29; Johannes 13:31,32; Romeine 3:31; Romeine 7:12; 

Romeine 8:3,4; Galasiërs 3:13,21; Galasiërs 5:22,23.

B13 Die gesag van die Messias.

B21 Die Messias is die Lig.

E09 Die geregtigheid van die Messias.

2 SAMUEL 23:1 En dit is die laaste woorde 

van Dawid: Dawid spreek, die seun van Isai, 

en die man wat hoog geplaas was, spreek, 

die gesalfde van die God van Jakob en die 

lieflike in die sange van Israel:

2 Die Gees van die HERE spreek in my, en sy 

woord is op my tong.

3 Die God van Israel het gesê, die Rots van 

Israel het tot my gespreek: ‘n Heerser oor 

mense, ‘n regverdige, ‘n heerser in die vrees 

van God,

4 is soos die môrelig by sonsopgang, ‘n môre 

sonder wolke as deur die glans ná die reën 

grasspruitjies uit die aarde uitkom.

PSALMS 72:6 Hy sal neerdaal soos reën op 

die grasveld, soos buie—’n swaar reën op die 

aarde.

7 In sy dae sal die regverdige bloei en volheid 

van vrede, totdat die maan nie meer is nie.

8 En hy sal heers van see tot see en van die 

Rivier tot by die eindes van die aarde.

MIGA 5:1 En jy, Betlehem Éfrata, klein 

om te wees onder die geslagte van Juda, 

uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n 

Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is 

uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.

LUKAS 1:76 En jy, kindjie, sal ‘n profeet 

van die Allerhoogste genoem word, want jy 

sal voor die aangesig van die Here uitgaan 

om sy weë reg te maak;

77 om kennis van saligheid aan sy volk te gee in 

die vergifnis van hulle sondes,

78 deur die innige barmhartigheid van onse 

God waarmee die opgaande Lig uit die 

hoogte ons besoek het,

79 om te skyn oor die wat in duisternis en 

doodskaduwee sit, om ons voete na die pad 

van vrede te rig.

JOHANNES 8:12 En Jesus het weer met 

hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die 

wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die 

duisternis wandel nie, maar sal die lig van 

die lewe hê.

JOHANNES 12:35 En Jesus sê vir hulle: Nog 

‘n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so 

lank as julle die lig het, sodat die duisternis 

julle nie oorval nie. En wie in die duisternis 

wandel, weet nie waar hy gaan nie.

36 So lank as julle die lig het, glo in die lig, 

sodat julle kinders van die lig kan word. Dit 

het Jesus gespreek, en Hy het weggegaan en 

Hom vir hulle verberg.

DIE OPENBARING 21:23 En die stad het die 

son of die maan nie nodig om in hom te 

skyn nie, want die heerlikheid van God het 

hom verlig, en die Lam is sy lamp.

Sien ook: #1; Deuteronomium 32:4,30,31; Psalms 2:6-8; Psalms 
72:6; Psalms 89:36; Jesaja 4:2; Jesaja 60:1-3,19,20; Hosea 6:3; 

Miga 5:7; Johannes 1:6,7.
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E01 Die tipe bediening van die Messias.

2 KONINGS 1:6 En hulle antwoord hom: ‘n 

Man het opgekom ons tegemoet en aan ons 

gesê: Gaan terug na die koning wat julle 

gestuur het, en spreek met hom: So sê die 

HERE: Stuur jy, omdat daar glad geen God 

in Israel is nie, om Baäl-Sebub, die god van 

Ekron, te raadpleeg? Daarom sal jy van die 

bed waar jy op geklim het, nie afkom nie, 

want jy sal sekerlik sterwe.

11 En hy het weer ‘n ander owerste oor vyftig 

met sy vyftig na hom gestuur; en die het 

begin spreek en vir hom gesê: Man van God, 

so sê die koning: Kom gou af!

12 Daarop antwoord Elía en sê vir hulle: As ek 

‘n man van God is, mag daar vuur van die 

hemel neerdaal en jou en jou vyftig verteer! 

En daar het die vuur van God uit die hemel 

neergedaal en hom met sy vyftig verteer.

LUKAS 9:51 En toe die dae van sy 

opneming nader kom, het Hy sy aangesig 

gerig om na Jerusalem te reis,

52 en boodskappers voor Hom uit gestuur; 

en hulle het vertrek en in ‘n dorp van die 

Samaritane gekom om vir Hom klarigheid te 

maak.

53 En hulle het Hom nie ontvang nie, omdat 

Hy na Jerusalem op reis was.

54 En toe sy dissipels, Jakobus en Johannes, 

dit sien, sê hulle: Here, wil U hê ons moet 

sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle 

verteer, soos Elía ook gedoen het?

55 Maar Hy draai Hom om en bestraf hulle en 

sê: Julle weet nie van hoedanige gees julle is 

nie;

56 want die Seun van die mens het nie gekom 

om die mense se lewe te verderf nie, maar te 

red. En hulle het na ‘n ander dorp vertrek.

LUKAS 24:47 en bekering en vergewing 

van sondes in sy Naam verkondig word aan 

al die nasies, van Jerusalem af en verder.

JOHANNES 3:17 Want God het sy Seun in 

die wêreld gestuur nie om die wêreld te 

veroordeel nie, maar dat die wêreld deur 

Hom gered kan word.

JOHANNES 12:47 En as iemand na my woorde 

luister en nie glo nie, Ek oordeel hom nie; 

want Ek het nie gekom om die wêreld te 

oordeel nie, maar om die wêreld te red.

DIE HANDELINGE APOSTELS 1:8 maar julle 

sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees 

oor julle kom, en julle sal my getuies wees 

in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en 

Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

DIE HANDELINGE APOSTELS 8:14 En toe 

die apostels in Jerusalem hoor dat Samaría 

die woord van God aangeneem het, het hulle 

Petrus en Johannes na hulle gestuur.

Sien ook: Spreuke van Salomo 9:8; Jeremia 23:13; Miga 1:5; 
Matteus 18:11; Matteus 20:28; Lukas 19:10; Johannes 4:4,9,40-42; 

Die handelinge apostels 9:31; 1 Timoteus 1:15.
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A03 Die Messias is die nasaat van Dawid.

D04 Die amp van die Messias as Koning.

     

1 KRONIEKE 17:11 En as jou dae vol 

is om heen te gaan saam met jou vaders, sal 

Ek jou nakomeling wat uit jou seuns sal wees, 

laat optree en sy koningskap bevestig.

MATTEUS 2:1 En toe Jesus te Betlehem 

in Judéa gebore is, in die dae van koning 

Herodes, het daar wyse manne uit die Ooste 

in Jerusalem aangekom

2 en gesê: Waar is die Koning van die Jode, wat 

gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste 

gesien en gekom om Hom hulde te bewys.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:36 

Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie 

geslag volgens die raad van God gedien het, 

en is by sy vaders weggelê en het verderwing 

gesien,

37 maar Hy wat deur God opgewek is, het geen 

verderwing gesien nie.

ROMEINE 1:3 aangaande sy Seun wat 

gebore is na die vlees uit die geslag van 

Dawid

Sien ook: #1.

E17 Die Messias sal ‘n tempel vir God bou.

1 KRONIEKE 17:12 Hy sal vir My ‘n 

huis bou, en Ek sal sy troon bevestig tot in 

ewigheid.

JOHANNES 2:19 Jesus antwoord en sê vir 

hulle: Breek hierdie tempel af, en in drie dae 

sal Ek dit oprig.

20 En die Jode sê: Ses en veertig jaar lank is aan 

hierdie tempel gebou, en U, sal U dit in drie 

dae oprig?

21 Maar Hy het oor die tempel van sy liggaam 

gespreek.

DIE HANDELINGE APOSTELS 7:47 En 

Salomo het ‘n huis vir Hom gebou.

48 Maar die Allerhoogste woon nie in tempels 

wat met hande gemaak is nie, soos die 

profeet sê:

49 Die hemel is my troon en die aarde die 

voetbank van my voete. Watter soort huis sal 

julle vir My bou, sê die Here, of hoedanig is 

die plek van my rus?

KOLOSSENSE 2:9 Want in Hom woon al die 

volheid van die Godheid liggaamlik;

Sien ook: #1; Sagaria 6:12,13.

A05 Die verhouding tussen die Messias en Sy 

Vader. 

1 KRONIEKE 17:13 Ék sal vir hom ‘n 

vader wees, en hy sal vir My ‘n seun wees, en 

my goedertierenheid sal Ek van hom nie laat 

wyk soos Ek dit onttrek het aan hom wat voor 

jou gewees het nie.

LUKAS 9:35 En daar kom ‘n stem uit die 

wolk wat sê: Dit is my geliefde Seun; luister 

na Hom!

JOHANNES 3:3 Jesus antwoord en sê vir 

hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as 

iemand nie weer gebore word nie, kan hy die 

koninkryk van God nie sien nie.
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HEBREËRS 1:5 Want aan wie van die engele 

het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het 

Ek U gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ‘n 

Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees?

Sien ook: #1; Psalms 2:7,12.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

1 KRONIEKE 17:14 Maar Ek sal hom 

laat bestaan in my huis en in my koninkryk 

tot in ewigheid, en sy troon sal vas staan tot 

in ewigheid.

LUKAS 1:30 En die engel sê vir haar: 

Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade 

by God gevind.

31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, 

en jy moet Hom Jesus noem.

32 Hy sal groot wees en die Seun van die 

Allerhoogste genoem word; en die Here God 

sal aan Hom die troon van sy vader Dawid 

gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

Sien ook: #1; Hebreërs 3:6.
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D08 Die Messias sal die Sekerheid wees.

JOB 17:3 Gee tog ‘n pand, staan borg vir my by 

U; wie anders sal vir my borgskap verleen?

SPREUKE VAN SALOMO 11:15 Baie sleg 

word iemand behandel as hy vir ‘n ander 

borg gestaan het; maar hy wat haat wie die 

handslag gee, is veilig.

SPREUKE VAN SALOMO 17:18 Dit is ‘n 

verstandelose mens wat handslag gee, wat 

borg staan vir sy naaste.

SPREUKE VAN SALOMO 22:26 Wees nie 

onder die wat ‘n handslag gee, onder die wat 

vir skulde borg staan nie.

HEBREËRS 7:22 in sover het Jesus van ‘n 

beter verbond borg geword.

Sien ook: Jesaja 38:14; Jeremia 30:21,22.

 

D05 Die Messias sal die Verlosser wees.

E11 Die Messias sal die Ewige Lewe gee.

G01 Die opstanding van die Messias word 

voorspel.

JOB 19:25 Maar ek, ek weet: My 

Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof 

opstaan.

26 En nadat hulle so my vel afgeskeur het, sal 

ek nogtans uit my vlees God aanskou;

27 Hom wat ék sal aanskou my ten goede, en 

my oë—en geen vreemde nie—sal sien, My 

niere versmag van verlange in my binneste.

JESAJA 26:19 U dode sal herlewe, my lyke 

sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in 

die stof woon! Want u dou is ‘n dou van 

die lig, en die aarde sal aan skimme die 

lewenslig skenk.

DANIËL 12:2 En baie van die wat in 

die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, 

sommige tot die ewige lewe en sommige tot 

groot smaadheid, vir ewig afgryslik.

JOHANNES 5:28 Moenie julle hieroor 

verwonder nie. Want daar kom ‘n uur 

wanneer almal wat in die grafte is, sy stem 

sal hoor

ROMEINE 8:13 want as julle na die vlees 

lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die 

Gees die werke van die liggaam doodmaak, 

sal julle lewe.

1 KORINTIËRS 15:22 Want soos hulle 

almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal 

in Christus lewend gemaak word;

23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling 

Christus, daarna die wat aan Christus 

behoort by sy koms.

DIE OPENBARING 1:18 en die lewende; 

en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle 

ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van 

die doderyk en van die dood.

Sien ook: Job 33:23,24; Psalms 19:15; Jesaja 54:5; Jesaja 59:20,21; 
Esegiël 37:7-10; Effesiërs 1:7; 2 Timoteus 4:8.
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B11 Die gehoorsaamheid van die Messias.

E12 Die Messias verwesenlik die Wet van God.

G05 Die Messias sal baie vrugte sien. 

PSALMS 1:1 Welgeluksalig is die man wat 

nie wandel in die raad van die goddelose en 

nie staan op die weg van die sondaars en nie 

sit in die kring van die spotters nie;

2 maar sy behae is in die wet van die HERE, 

en hy oordink sy wet dag en nag.

3 En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is 

by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd 

en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles 

wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

4 So is die goddelose mense nie, maar soos kaf 

wat die wind verstrooi.

5 Daarom sal die goddelose nie bestaan in die 

oordeel en die sondaars in die vergadering 

van die regverdiges nie.

6 Want die HERE ken die weg van die 

regverdiges, maar die weg van die goddelose 

sal vergaan.

PSALMS 40:9 Ek het lus, o my God, om u 

welbehae te doen, en u wet is binne-in my 

ingewande.

JESAJA 53:11 Weens die moeitevolle lyde 

van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; 

deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, 

baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld 

dra.

JEREMIA 17:7 Geseënd is die man wat op 

die HERE vertrou, en wie se vertroue die 

HERE is.

8 Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die 

water geplant is en sy wortels uitskiet by die 

stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, 

maar sy blad bly groen; en in ‘n jaar van 

droogte is hy nie besorg nie en hou nie op 

om vrugte te dra nie.

JOHANNES 4:34 Jesus sê vir hulle: My voedsel 

is om die wil te doen van Hom wat My 

gestuur het en om sy werk te volbring.

ROMEINE 3:12 Hulle het almal afgewyk, 

saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat 

goed doen nie, daar is selfs nie een nie.

HEBREËRS 7:26 Want so ‘n hoëpriester was 

vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, 

onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en 

wat hoër as die hemele geword het;

DIE OPENBARING 22:2 In die middel van 

sy straat en weerskante van die rivier was die 

boom van die lewe wat twaalf maal vrugte 

dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare 

van die boom is tot genesing van die nasies.

Sien ook: Genesis 2:9; Deuteronomium 11:18-20; Josua 
1:8; Psalms 37:30,31; Psalms 104:34; Psalms 112:1; Psalms 

119:11,15,16,24,47,97-99; Jeremia 31:33; Maleagi 3:17,18; Romeine 
7:22; Hebreërs 8:10; Johannes 5:3.

F12 Die Messias sal teëstand ervaar.

PSALMS 2:1 Waarom woel die nasies en 

bedink die volke nietige dinge?

LUKAS 18:32 Want Hy sal oorgelewer 

word aan die heidene en bespot en 

mishandel word, en op Hom sal gespuug 

word;

DIE HANDELINGE APOSTELS 4:24 En toe 

hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem 

tot God verhef en gesê: Here, U is die God 
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wat die hemel en die aarde en die see en 

alles wat daarin is, gemaak het,

25 wat deur die mond van u kneg Dawid gesê 

het: Waarom het die nasies gewoed en die 

volke nietige dinge bedink?

26 Die konings van die aarde het saamgestaan 

en die owerstes het saam vergader teen die 

Here en teen sy Gesalfde.

27 Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus 

het saam met heidene en die volke van Israel 

vergader teen u heilige Kind Jesus wat U 

gesalf het,

28 om alles te doen wat u hand en u raad 

vooruit bepaal het om plaas te vind.

DIE OPENBARING 17:14 Hulle sal teen die 

Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin 

want Hy is die Here van die here en die 

Koning van die konings en die wat saam met 

Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.

Sien ook: #1; Psalms 83:3-6; Matteus 21:38; Johannes 11:50; Die 
handelinge apostels 5:33; Die handelinge apostels 16:22.

F12 Die Messias sal teëstand ervaar.

PSALMS 2:2 Die konings van die aarde 

staan gereed, en die vorste hou saam raad 

teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê:

3 Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle 

toue van ons afwerp!

LUKAS 13:31 En op dieselfde dag het 

sommige van die Fariseërs na Hom gekom 

en vir Hom gesê: Gaan weg en vertrek 

hiervandaan, want Herodes wil U om die 

lewe bring.

LUKAS 19:14 Maar sy medeburgers het 

hom gehaat en ‘n gesantskap agter hom aan 

gestuur om te sê: Ons wil nie hê dat hierdie 

man koning oor ons moet wees nie.

LUKAS 23:11 En nadat Herodes saam met 

sy soldate Hom met veragting behandel en 

bespot het, werp hy Hom ‘n blink kleed om 

en stuur Hom terug na Pilatus.

12 En Pilatus en Herodes het op daardie dag 

goeie vriende geword, want hulle was 

vantevore in vyandskap teenoor mekaar.

DIE OPENBARING 17:14 Hulle sal teen die 

Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin 

want Hy is die Here van die here en die 

Koning van die konings en die wat saam met 

Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.

Sien ook: #1; Matteus 2:16; Matteus 25:59; Matteus 27:1; Johannes 
1:41; Johannes 15:23; Die handelinge apostels 4:5-8; Die handelinge 

apostels 10:38; Die handelinge apostels 12:1-6; Hebreërs 1:9; 1 
Petrus 2:7,8.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 2:4 Hy wat in die hemel woon, 

lag; die Here spot met hulle.

5 Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en 

in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik:

6 Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my 

heilige berg.

MATTEUS 23:33 Slange, addergeslag, hoe sal 

julle die oordeel van die hel ontvlug?

34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse 

manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle 

sal sommige van hulle doodmaak en kruisig 
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en sommige van hulle in jul sinagoges gésel 

en van die een stad na die ander vervolg,

35 sodat oor julle kan kom al die regverdige 

bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed 

van die regverdige Abel af tot op die bloed 

van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle 

vermoor het tussen die tempel en die altaar.

36 Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal 

oor hierdie geslag kom.

MATTEUS 28:18 En Jesus het nader gekom en 

met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee 

alle mag in die hemel en op aarde.

EFFESIËRS 1:22 En Hy het alle dinge onder 

sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle 

dinge aan die gemeente gegee,

DIE OPENBARING 14:1 En ek het gesien, 

en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en 

saam met Hom honderd vier en veertig 

duisend met sy Naam en die Naam van sy 

Vader op hulle voorhoofde geskrywe.

DIE OPENBARING 19:15 En uit sy mond 

gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies 

daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n 

ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van 

die wyn van die grimmigheid en van die 

toorn van God, die Almagtige.

DIE OPENBARING 1:16 En in sy regterhand 

het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp 

tweesnydende swaard het uit sy mond 

uitgegaan, en sy aangesig was soos die son 

wat skyn in sy krag.

Sien ook: #1; Psalms 11:4; Psalms 37:13; Psalms 50:16-22; Psalms 
59:9; Psalms 115:3; Spreuke van Salomo 1:26; Jesaja 40:22; 

Sagaria 1:15; Lukas 19:27,43,44; Die handelinge apostels 2:34-36; 
Die handelinge apostels 5:30,31; Hebreërs 12:22-25; Die openbaring 

14:1; Die openbaring 19:15.

B01 Die Messias is die Seun van God.

B04 Die Goddelike eienskappe van die 

Messias.

PSALMS 2:7 Ek wil vertel van die besluit: 

Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, 

vandag het Ek self U gegenereer.

MATTEUS 3:17 En daar kom ‘n stem uit die 

hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in 

wie Ek ‘n welbehae het.

MATTEUS 25:31 En wanneer die Seun van die 

mens in sy heerlikheid kom en al die heilige 

engele saam met Hom, dan sal Hy op sy 

heerlike troon sit;

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:32 

En ons bring julle die goeie tyding van die 

belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God 

dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur 

Jesus op te wek,

33 soos daar ook in die tweede psalm geskrywe 

is: U is my Seun, vandag het Ek U 

gegenereer.

ROMEINE 1:1 Paulus, ‘n dienskneg 

van Jesus Christus, ‘n geroepe apostel, 

afgesonder tot die evangelie van God—

2 wat Hy tevore beloof het deur sy profete in 

die heilige Skrifte,

3 aangaande sy Seun wat gebore is na die vlees 

uit die geslag van Dawid

4 en na die Gees van heiligheid met krag 

verklaar is as die Seun van God deur die 

opstanding uit die dode, Jesus Christus, 

onse Here,

HEBREËRS 5:5 So het Christus ook Homself 

nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, 
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maar Hy het Hom verheerlik wat vir Hom 

gesê het: U is my Seun, vandag het Ek U 

gegenereer.

6 Soos Hy ook op ‘n ander plek sê: U is 

priester vir ewig volgens die orde van 

Melgisédek.

Sien ook: Matteus 16:16; Matteus 17:5; Johannes 1:14,18; Romeine 
1:1-4; Hebreërs 1:5,6.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 2:8 Eis van My, en Ek wil nasies 

gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as 

u besitting.

JOHANNES 17:1 Dit het Jesus gespreek, en 

Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: 

Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, 

sodat u Seun U ook kan verheerlik—

2 soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, 

sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, 

die ewige lewe kan gee.

3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die 

enige waaragtige God, en Jesus Christus wat 

U gestuur het.

4 Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk 

wat U My gegee het om te doen, het Ek 

volbring.

5 En nou, Vader, verheerlik My by Uself met 

die heerlikheid wat Ek by U gehad het 

voordat die wêreld was.

DIE OPENBARING 14:1 En ek het gesien, 

en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en 

saam met Hom honderd vier en veertig 

duisend met sy Naam en die Naam van sy 

Vader op hulle voorhoofde geskrywe.

DIE OPENBARING 19:15 En uit sy mond 

gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies 

daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n 

ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van 

die wyn van die grimmigheid en van die 

toorn van God, die Almagtige.

Sien ook: #1; #2; #4; Psalms 22:18; Die handelinge apostels 20:21; 
Die handelinge apostels 26:18-20; Romeine 16:26; 1 Tessalonisense 

1:9; Die openbaring 7:9-12; Die openbaring 15:4.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 2:9 U sal hulle verpletter met ‘n 

ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n 

erdepot.

DIE OPENBARING 2:26 En aan hom 

wat oorwin en my werke tot die einde toe 

bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,

27 en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos 

erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek 

ook van my Vader ontvang het.

DIE OPENBARING 12:5 En sy het ‘n 

manlike kind gebaar, wat al die nasies met 

‘n ystersepter sou regeer; en haar kind is 

weggeruk na God en sy troon.

Sien ook: #1; Psalms 21:9,10; Psalms 89:23; Jesaja 30:14; Jesaja 
60:12; Daniël 2:44.
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H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 2:10 Wees dan nou verstandig, o 

konings; laat julle waarsku, o regters van die 

aarde!

11 Dien die HERE met vrees, en juig met 

bewing.

12 Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en 

julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy 

toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by 

Hom skuil!

JESAJA 60:1 Staan op, word verlig; want 

jou lig kom, en die heerlikheid van die 

HERE gaan oor jou op.

2 Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek 

en donkerheid die volke; maar oor jóu sal die 

HERE opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou 

gesien word.

3 En nasies sal trek na jou lig, en konings na 

jou stralende opgang.

4 Slaan jou oë rondom op en kyk—hulle almal 

kom bymekaar, hulle kom na jou toe; jou 

seuns kom van ver, en jou dogters word op 

die heup gedra.

5 Dan sal jy dit sien en straal van vreugde, en 

jou hart sal ontroer en verruim word; want 

die rykdom van die see gaan na jou toe oor, 

die skatte van die nasies kom na jou toe aan.

JOHANNES 5:23 sodat almal die Seun kan 

eer net soos hulle die Vader eer. Wie die 

Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom 

gestuur het nie.

2 TESSALONISENSE 1:8 in vuur en vlam, 

wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God 

nie ken nie en op die wat aan die evangelie 

van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.

9 Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige 

verderf, weg van die aangesig van die Here 

en van die heerlikheid van sy sterkte,

DIE OPENBARING 19:11 Toe het ek die 

hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit 

perd, en Hy wat daarop sit, word genoem 

Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer 

oorlog in geregtigheid.

12 En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy 

hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat 

geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe 

Hy self.

13 En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed 

gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van 

God.

14 En die leërs in die hemel het Hom gevolg op 

wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.

15 En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard 

om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal 

hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die 

parskuip van die wyn van die grimmigheid 

en van die toorn van God, die Almagtige.

16 En Hy dra op sy kleed en op sy heup die 

Naam wat geskrywe is: Die Koning van die 

konings en die Here van die here.

Sien ook: #1; #2; Psalms 40:5; Psalms 84:13; Psalms 146:3-5; 
Spreuke van Salomo 16:20; Jeremia 17:7; Romeine 10:11; Hebreërs 

1:5; Hebreërs 12:22-25,28,29; 1 Petrus 2:6; 1 Petrus 1:21.

E25 Die Messias sal geglo en geprys word.

PSALMS 8:1 Vir die musiekleier; op die 

Gittiet. ‘n Psalm van Dawid.

2 o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam 

op die ganse aarde! U wat u majesteit gelê 

het op die hemele.
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3 Uit die mond van kinders en suiglinge het U 

sterkte gegrondves, om u teëstanders ontwil, 

om die vyand en wraakgierige stil te maak.

MATTEUS 11:25 In daardie tyd het Jesus 

gespreek en gesê: Ek loof U, Vader, Here van 

die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge 

verberg het vir wyse en verstandige mense 

en dit aan kindertjies geopenbaar het.

MATTEUS 21:15 En toe die owerpriesters en 

skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat Hy 

gedoen het, en die kinders wat in die tempel 

uitroep en sê: Hosanna vir die Seun van 

Dawid! was hulle verontwaardig

16 en sê vir Hom: Hoor U wat hulle daar 

sê? En Jesus antwoord hulle: Ja, het julle 

nooit gelees: Uit die mond van kinders en 

suigelinge het U vir U lof berei nie?

Sien ook: Lukas 10:21; 1 Korintiërs 1:27.

B07 Die almagtigheid van die Messias.

PSALMS 8:7 U laat hom heers oor die 

werke van u hande; U het alles onder sy 

voete gestel:

EFFESIËRS 1:22 En Hy het alle dinge onder 

sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle 

dinge aan die gemeente gegee,

Sien ook: Matteus 28:18; Hebreërs 1:2; Hebreërs 2:8.

A05 Die verhouding tussen die Messias en Sy 

Vader. 

F01 Die dood van die Messias word voorspel.

G01 Die opstanding van die Messias word 

voorspel.

     

PSALMS 16:8 Ek stel die HERE altyddeur 

voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal 

ek nie wankel nie.

9 Daarom is my hart bly en my eer juig; ook 

sal my vlees in veiligheid woon;

10 want U sal my siel aan die doderyk nie 

oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot 

verderwing sien nie.

11 U sal my die pad van die lewe bekend maak; 

versadiging van vreugde is voor u aangesig, 

lieflikhede in u regterhand, vir ewig.

PSALMS 49:16 Maar God sal my siel loskoop 

van die mag van die doderyk, want Hy sal 

my opneem. Sela.

PSALMS 71:20 U wat my baie en bange 

node laat sien het, sal my weer lewend maak 

en my weer ophaal uit die watervloede van 

die aarde.

JESAJA 25:8 Hy sal die dood vir ewig 

vernietig, en die Here HERE sal die trane 

van alle aangesigte afvee; en Hy sal die 

smaad van sy volk van die hele aarde af 

wegneem; want die HERE het dit gespreek.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:25 Want 

Dawid sê van Hom: Ek het die Here 

altyddeur voor My gesien, want Hy is aan 

my regterhand, dat Ek nie sou wankel nie.

26 Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, 

ook sal my vlees nog rus in hoop.

27 Want U sal my siel nie aan die doderyk 
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oorlaat of u Heilige oorgee om verderwing te 

sien nie.

28 U het My die weë van die lewe bekend 

gemaak, U sal My vervul met vreugde by u 

aangesig.

29 Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek 

oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het 

en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot 

vandag toe.

30 Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het 

dat God vir hom met ‘n eed gesweer het dat 

hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees 

betref, die Christus sou verwek om op sy 

troon te sit,

31 het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, 

gespreek van die opstanding van Christus, 

dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy 

vlees ook nie verderwing gesien het nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:33 

soos daar ook in die tweede psalm geskrywe 

is: U is my Seun, vandag het Ek U 

gegenereer.

34 En dat Hy Hom opgewek het uit die dode, 

sodat Hy nie meer tot verderwing sou 

terugkeer nie, het Hy só gespreek: Ek sal aan 

julle gee die heilige weldade van Dawid wat 

betroubaar is.

35 Daarom sê Hy ook op ‘n ander plek: U sal 

u Heilige nie oorgee om verderwing te sien 

nie.

36 Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie 

geslag volgens die raad van God gedien het, 

en is by sy vaders weggelê en het verderwing 

gesien,

37 maar Hy wat deur God opgewek is, het geen 

verderwing gesien nie.

DIE OPENBARING 1:18 en die lewende; 

en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle 

ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van 

die doderyk en van die dood.

Sien ook: Psalms 30:4; Psalms 86:13; Jesaja 26:19; Hosea 6:2; 
Hosea 13:14; Matteus 27:52,53; Johannes 8:51-55; Die handelinge 

apostels 3:14,15; 1 Korintiërs 15:20,26,42,54,55.

B18 Die heiligheid, skoonheid en glorie van die 

Messias.

PSALMS 17:15 Maar ek sal u aangesig in 

geregtigheid aanskou; ek sal versadig word 

met u beeld as ek wakker word.

MATTEUS 25:31 En wanneer die Seun van die 

mens in sy heerlikheid kom en al die heilige 

engele saam met Hom, dan sal Hy op sy 

heerlike troon sit;

LUKAS 9:26 Want elkeen wat hom skaam 

vir My en my woorde, vir hom sal die Seun 

van die mens Hom skaam wanneer Hy kom 

in sy heerlikheid en dié van die Vader en van 

die heilige engele.

LUKAS 9:32 En Petrus en die wat saam 

met hom was, was deur die slaap oorweldig. 

Maar toe hulle wakker word, sien hulle sy 

heerlikheid en die twee manne wat by Hom 

staan.

33 En toe hulle van Hom weggaan, sê Petrus 

vir Jesus: Meester, dit is goed dat ons hier 

is; laat ons dan drie hutte maak, een vir U 

en vir Moses een en een vir Elía—hy het nie 

geweet wat hy sê nie.

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 

geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 
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kom—vol van genade en waarheid.

JOHANNES 11:40 Jesus sê vir haar: Het Ek nie 

vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid 

van God sien nie?

JOHANNES 17:22 En Ek het hulle die 

heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat 

hulle een kan wees, net soos Ons een is.

23 Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome 

een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat 

U My gestuur het, en hulle liefgehad het net 

soos U My liefgehad het.

24 Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My 

gegee het, ook saam met My sal wees, sodat 

hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My 

gegee het, omdat U My liefgehad het voor 

die grondlegging van die wêreld.

DIE HANDELINGE APOSTELS 7:55 Maar hy 

was vol van die Heilige Gees en het die oë na 

die hemel gehou en die heerlikheid van God 

gesien en Jesus wat staan aan die regterhand 

van God.

ROMEINE 8:18 Want ek reken dat die lyding 

van die teenwoordige tyd nie opweeg teen 

die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal 

word nie.

1 KORINTIËRS 13:12 Want nou sien ons 

deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van 

aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, 

maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek 

ten volle geken is.

2 KORINTIËRS 3:18 En terwyl ons almal 

met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die 

heerlikheid van die Here aanskou, word ons 

van gedaante verander na dieselfde beeld, 

van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die 

Here wat die Gees is.

1 JOHANNES 3:2 Geliefdes, nou is ons kinders 

van God, en dit is nog nie geopenbaar wat 

ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as 

Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat 

ons Hom sal sien soos Hy is.

Sien ook: Psalms 104:31; Psalms 138:5; Jesaja 6:1-5; Jesaja 24:14; 
Jesaja 35:2; Jesaja 40:5; Jesaja 60:1; Jesaja 61:6; Esegiël 3:23; 

Esegiël 10:4; Habakuk 2:14; Matteus 8:38; Matteus 19:28; Markus 
8:38; Markus 13:26; Lukas 19:38; Johannes 12:41.

F11 Die leiding van die Messias.

PSALMS 18:5 Bande van die dood het my 

omring, en strome van onheil het my oorval.

6 Bande van die doderyk was rondom my; 

strikke van die dood het my teëgekom.

7 Toe ek benoud was, het ek die HERE 

aangeroep, en ek het tot my God geroep om 

hulp; Hy het my stem uit sy paleis gehoor, 

en my hulpgeroep voor sy aangesig het in sy 

ore gekom.

PSALMS 88:7 U het my gesit in die kuil 

diep daaronder, in duisternisse, in dieptes.

8 U grimmigheid rus op my, en U druk my 

neer met al u golwe. Sela.

PSALMS 116:3 Bande van die dood het 

my omring, en angste van die doderyk het 

my getref; ek het benoudheid en kommer 

gevind.

MARKUS 14:33 En Hy neem Petrus en 

Jakobus en Johannes saam met Hom en 

begin ontsteld en benoud te word.

34 En Hy sê vir hulle: My siel is diep bedroef tot 
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die dood toe; bly hier en waak.

35 En toe Hy ‘n bietjie verder gegaan het, val 

Hy op die grond en bid dat, as dit moontlik 

was, dié uur by Hom sou verbygaan.

36 En Hy sê: Abba, Vader, alle dinge is vir U 

moontlik; neem hierdie beker van My weg; 

nogtans nie wat Ek wil nie, maar wat U wil.

LUKAS 22:44 En toe Hy in ‘n sware stryd 

kom, het Hy met groter inspanning gebid, 

en sy sweet het geword soos bloeddruppels 

wat op die grond val.

HEBREËRS 5:7 Hy wat in die dae van sy 

vlees gebede en smekinge met sterk geroep 

en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit 

die dood kon red, en ook verhoor is uit die 

angs—

B11 Die gehoorsaamheid van die Messias.

PSALMS 18:22 Want ek het die weë van die 

HERE gehou en nie goddeloos van my God 

afgewyk nie;

23 want al sy verordeninge was voor my, en sy 

insettinge het ek nie van my verwyder nie.

24 Maar ek was opreg by Hom, en ek was op 

my hoede vir my ongeregtigheid.

25 So het die HERE my dan vergelde na my 

geregtigheid, na die reinheid van my hande, 

voor sy oë.

LUKAS 23:4 En Pilatus sê vir die 

owerpriesters en die skare: Ek vind geen 

skuld in hierdie man nie.

LUKAS 23:14 Julle het hierdie man na my 

gebring as een wat die volk afvallig maak. 

En nou het ek in julle teenwoordigheid 

ondersoek ingestel en in hierdie man geen 

skuld gevind aan die dinge waarvan julle 

Hom beskuldig nie;

LUKAS 23:22 En vir die derde keer sê hy 

vir hulle: Watter kwaad het Hy dan gedoen? 

Ek het in Hom niks gevind wat die dood 

verdien nie. Ek sal Hom dan kasty en loslaat.

HEBREËRS 7:26 Want so ‘n hoëpriester was 

vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, 

onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en 

wat hoër as die hemele geword het;

Sien ook: Eksodus 23:21; Psalms 1:2; Psalms 37:31; Psalms 40:9; 
Psalms 119:1,44,51,97,102; Jeremia 31:33; Esegiël 36:27; Johannes 

18:38; Johannes 19:4,6.

A05 Die verhouding tussen die Messias en Sy 

Vader. 

E13 God bevestig die bediening van die 

Messias.

PSALMS 20:5 Mag Hy u gee na u hart en al 

u voornemens vervul!

6 Ons wil juig oor u oorwinning en die 

vaandels opsteek in die Naam van onse God. 

Mag die HERE al u begeertes vervul!

7 Nou weet ek dat die HERE sy gesalfde 

verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige 

hemel met magtige dade van verlossing van 

sy regterhand.

PSALMS 132:17 Daar sal Ek vir Dawid ‘n 

horing laat uitspruit; Ek het vir my gesalfde 

‘n lamp toeberei.

18 Ek sal sy vyande met skaamte beklee, maar 

op hom sal sy kroon skitter.
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JOHANNES 11:42 en Ek het geweet dat U My 

altyd verhoor, maar ter wille van die skare 

wat rondom staan, het Ek dit gesê, sodat 

hulle kan glo dat U My gestuur het.

JOHANNES 17:1 Dit het Jesus gespreek, en 

Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: 

Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, 

sodat u Seun U ook kan verheerlik—

2 soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, 

sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, 

die ewige lewe kan gee.

3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die 

enige waaragtige God, en Jesus Christus wat 

U gestuur het.

4 Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk 

wat U My gegee het om te doen, het Ek 

volbring.

5 En nou, Vader, verheerlik My by Uself met 

die heerlikheid wat Ek by U gehad het 

voordat die wêreld was.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:36 Laat dan 

die hele huis van Israel sekerlik weet dat 

God Hom Here en Christus gemaak het, 

hierdie Jesus wat julle gekruisig het.

DIE HANDELINGE APOSTELS 5:31 Hom 

het God as Leidsman en Verlosser deur sy 

regterhand verhoog om aan Israel bekering 

en vergifnis van sondes te skenk.

HEBREËRS 5:7 Hy wat in die dae van sy 

vlees gebede en smekinge met sterk geroep 

en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit 

die dood kon red, en ook verhoor is uit die 

angs—

Sien ook: Psalms 13:6; Psalms 18:36,51; Psalms 28:8; Jesaja 57:15; 
Matteus 6:9; Johannes 9:31; Die handelinge apostels 2:33.

A04 Die Messias bestaan vanaf der ewigheid.

     

PSALMS 21:5 Die lewe het hy van U 

begeer; U het hom dit gegee: lengte van dae, 

vir ewig en altyd.

JESAJA 53:10 Maar dit het die HERE 

behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom 

krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer 

aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy 

sal die dae verleng, en die welbehae van die 

HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.

MATTEUS 28:5 Maar die engel antwoord en 

sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek 

weet julle soek Jesus wat gekruisig is.

6 Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan 

soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar 

die Here gelê het;

JOHANNES 11:25 Jesus sê vir haar: Ek is die 

opstanding en die lewe; wie in My glo, sal 

lewe al het hy ook gesterwe;

DIE OPENBARING 1:18 en die lewende; 

en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle 

ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van 

die doderyk en van die dood.

Sien ook: Psalms 16:10,11; Psalms 91:16.

B14 Die Messias verkondig die glorie van God.

B18 Die heiligheid, skoonheid en glorie van die 

Messias.

PSALMS 21:6 Groot is sy eer deur u hulp; 

majesteit en heerlikheid het U op hom gelê.

JOHANNES 13:31 En toe hy buite was, sê Jesus: 
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Nou is die Seun van die mens verheerlik, en 

God is in Hom verheerlik.

32 As God in Hom verheerlik is, sal God Hom 

ook in Homself verheerlik en Hy sal Hom 

dadelik verheerlik.

JOHANNES 17:1 Dit het Jesus gespreek, en 

Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: 

Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, 

sodat u Seun U ook kan verheerlik—

2 soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, 

sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, 

die ewige lewe kan gee.

3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die 

enige waaragtige God, en Jesus Christus wat 

U gestuur het.

4 Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk 

wat U My gegee het om te doen, het Ek 

volbring.

5 En nou, Vader, verheerlik My by Uself met 

die heerlikheid wat Ek by U gehad het 

voordat die wêreld was.

FILIPPENSE 2:9 Daarom het God Hom ook 

uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee 

wat bo elke naam is,

10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke 

knie van die wat in die hemel en die wat op 

die aarde en die wat onder die aarde is,

11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die 

Here is tot heerlikheid van God die Vader.

HEBREËRS 8:1 Die hoofsaak nou van 

wat ons gesê het, is dít: Ons het so ‘n 

Hoëpriester wat gaan sit het aan die 

regterhand van die troon van die Majesteit in 

die hemele,

DIE OPENBARING 5:13 En elke skepsel 

wat in die hemel en op die aarde en onder 

die aarde en wat op die see is, en alles wat in 

hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die 

troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en 

die eer en die heerlikheid en die krag tot in 

alle ewigheid!

Sien ook: #2; Matteus 28:18; Johannes 17:22; Effesiërs 1:20-22; 1 
Petrus 3:22.

E16 Die Messias sal Sy mense seën.

PSALMS 21:7 Want U maak hom baie 

geseënd vir ewig; U maak hom bly met 

vreugde by u aangesig.

8 Want die koning vertrou op die HERE, 

en deur die goedertierenheid van die 

Allerhoogste sal hy nie wankel nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:26 God het, 

nadat Hy sy Kind Jesus opgewek het, Hom 

eers vir julle gestuur om julle te seën deur 

elkeen van sy booshede te bekeer.

GALASIËRS 3:9 Sodat die wat uit die geloof 

is, geseën word saam met die gelowige 

Abraham.

GALASIËRS 3:14 sodat die seën van Abraham 

na die heidene kan kom in Christus Jesus, 

en dat ons die belofte van die Gees deur die 

geloof kan ontvang.

EFFESIËRS 1:3 Geseënd is die God en 

Vader van onse Here Jesus Christus wat ons 

geseën het met alle geestelike seëninge in 

die hemele in Christus,

HEBREËRS 2:13 en verder: Ek sal my vertroue 

op Hom stel; en verder: Hier is Ek en die 
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kinders wat God My gegee het.

Sien ook: #1; Genesis 12:2; Psalms 16:8,11; Psalms 18:3; Psalms 
63:3-6; Psalms 91:2,9.

F01 Die dood van die Messias word voorspel.

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

PSALMS 22:1 Vir die musiekleier; op die 

wysie van: «Die hert van die dageraad.» ‘n 

Psalm van Dawid.

2 My God, my God, waarom het U my verlaat, 

ver van my hulp, van die woorde van my 

gebrul?

3 My God, ek roep bedags, maar U antwoord 

nie; en snags, en ek kan nie swyg nie.

MATTEUS 27:45 En van die sesde uur af het 

daar duisternis gekom oor die hele aarde tot 

die negende uur toe;

46 en omtrent die negende uur het Jesus met 

‘n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama 

sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom 

het U My verlaat?

LUKAS 22:41 En Hy het Hom van hulle 

afgesonder omtrent so ver as ‘n mens met ‘n 

klip kan gooi, en neergekniel en gebid

42 en gesê: Vader, as U tog maar hierdie beker 

van My wil wegneem! Laat nogtans nie my 

wil nie, maar u wil geskied!

43 En ‘n engel uit die hemel het aan Hom 

verskyn en Hom versterk.

44 En toe Hy in ‘n sware stryd kom, het Hy met 

groter inspanning gebid, en sy sweet het 

geword soos bloeddruppels wat op die grond 

val.

45 Toe staan Hy van die gebed op en kom by 

sy dissipels en vind hulle aan die slaap van 

droefheid.

46 En Hy sê vir hulle: Wat slaap julle? Staan op 

en bid, dat julle nie in versoeking kom nie.

HEBREËRS 5:7 Hy wat in die dae van sy 

vlees gebede en smekinge met sterk geroep 

en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit 

die dood kon red, en ook verhoor is uit die 

angs—

Sien ook: Psalms 22:12; Psalms 32:3,4; Psalms 38:9; Matteus 
26:39; Markus 15:34; Lukas 24:44.

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

PSALMS 22:7 Maar ek is ‘n wurm en geen 

man nie, ‘n smaad van die mense en verag 

deur die volk.

JESAJA 53:3 Hy was verag en deur die 

mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend 

met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens 

sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het 

Hom nie geag nie.

MATTEUS 12:24 Maar toe die Fariseërs dit 

hoor, sê hulle: Hy dryf die duiwels nie 

anders uit as deur Beëlsebul, die owerste van 

die duiwels, nie.

MATTEUS 27:28 Toe trek hulle sy klere uit en 

werp ‘n rooi mantel om Hom;

MARKUS 9:12 Toe antwoord Hy en sê vir 

hulle: Dis waar, Elía kom eers om alles te 

herstel; en tog, hoe staan daar dan van die 

Seun van die mens geskrywe dat Hy baie 
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moet ly en verag word?

LUKAS 23:38 En daar was ook ‘n opskrif 

bokant Hom geskrywe in Griekse en 

Romeinse en Hebreeuse letters: HY IS DIE 

KONING VAN DIE JODE.

39 En een van die kwaaddoeners wat opgehang 

is, het Hom gesmaad en gesê: As U die 

Christus is, verlos Uself en ons.

JOHANNES 7:20 Die skare antwoord en sê: U 

is van die duiwel besete; wie wil U om die 

lewe bring?

JOHANNES 7:47 En die Fariseërs antwoord 

hulle: Julle is tog nie ook mislei nie?

48 Het iemand uit die owerstes in Hom geglo, 

of uit die Fariseërs?

49 Maar hierdie skare wat die wet nie ken nie, 

is vervloek!

Sien ook: Psalms 31:12; Psalms 44:14; Psalms 69:8-13,20,21; 
Psalms 88:9; Psalms 89:42; Psalms 109:25; Jesaja 37:22; Jesaja 

49:7; Klaagliedere van Jeremia 3:30; Hebreërs 13:12.

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

PSALMS 22:8 Almal wat my sien, spot met 

my; hulle steek die lip uit, hulle skud die 

hoof en sê:

MATTEUS 27:29 en hulle vleg ‘n kroon van 

dorings en sit dit op sy hoof, en ‘n riet in sy 

regterhand; en hulle val op hul knieë voor 

Hom en bespot Hom en sê: Wees gegroet, 

Koning van die Jode!

MATTEUS 27:39 En die verbygangers het 

Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud

40 en sê: U wat die tempel afbreek en in drie 

dae opbou, red Uself! As U die Seun van 

God is, kom af van die kruis!

LUKAS 16:14 En die Fariseërs, wat 

geldgierig was, het ook al hierdie dinge 

gehoor en Hom beskimp.

LUKAS 23:11 En nadat Herodes saam met 

sy soldate Hom met veragting behandel en 

bespot het, werp hy Hom ‘n blink kleed om 

en stuur Hom terug na Pilatus.

LUKAS 23:35 En die volk het dit staan en 

aanskou. En die owerstes het saam met hulle 

ook geskimp en gesê: Ander het Hy verlos; 

laat Hy Homself verlos as Hy die Christus, 

die uitverkorene van God, is.

36 En die soldate het Hom ook bespot en 

gekom en vir Hom asyn gebring

Sien ook: Psalms 109:25; Jesaja 37:22,23; Jesaja 57:4; Markus 
15:20,29; Lukas 23:21-23.

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

PSALMS 22:9 Laat dit aan die HERE oor! 

Laat Hy hom red, laat Hy hom bevry: Hy het 

mos behae in hom!

MATTEUS 27:41 En so het ook die 

owerpriesters saam met die skrifgeleerdes 

en ouderlinge gespot en gesê:

42 Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie 

verlos nie. As Hy die Koning van Israel is, 

laat Hom nou van die kruis afkom, en ons 

sal in Hom glo.

43 Hy het op God vertrou; laat Hy Hom nou 
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verlos as Hy behae in Hom het; want Hy het 

gesê: Ek is die Seun van God.

2 KORINTIËRS 13:4 Want al is Hy 

gekruisig uit swakheid, lewe Hy tog uit 

die krag van God. Want ons is ook swak in 

Hom, maar ons sal saam met Hom vir julle 

lewe deur die krag van God.

Sien ook: Psalms 42:11; Markus 15:30-32; Lukas 23:35.

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

PSALMS 22:10 Ja, U is dit wat my uit die 

moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat 

rus het aan my moeder se bors.

11 Aan U is ek oorgegee van die geboorte af; 

van die skoot van my moeder af is U my 

God.

LUKAS 2:40 En die Kindjie het gegroei en 

sterk geword in die Gees en vol van wysheid. 

En die genade van God was op Hom.

DIE OPENBARING 12:4 en sy stert het 

die derde van die sterre van die hemel 

meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En 

die draak het gestaan voor die vrou wat op 

die punt was om te baar, sodat hy haar kind 

sou verslind sodra sy gebaar het.

5 En sy het ‘n manlike kind gebaar, wat al die 

nasies met ‘n ystersepter sou regeer; en haar 

kind is weggeruk na God en sy troon.

Sien ook: Psalms 71:6,17; Jesaja 7:14,15; Jesaja 49:1,2; Lukas 1:30-
33; Lukas 2:52.

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

PSALMS 22:12 Wees nie ver van my af nie, 

want die nood is naby, want daar is geen 

helper nie.

MATTEUS 26:31 Toe sê Jesus vir hulle: Julle 

sal almal in hierdie nag aanstoot neem 

aan My, want daar is geskrywe: Ek sal die 

herder slaan, en die skape van die kudde sal 

verstrooi word.

MATTEUS 26:56 Maar dit het alles gebeur, 

dat die Skrifte van die profete vervul sou 

word. Toe het al die dissipels Hom verlaat en 

gevlug.

MATTEUS 26:72 En met ‘n eed ontken hy dit 

weer: Ek ken die man nie.

73 Maar ‘n bietjie later kom die wat daar staan, 

en sê vir Petrus: Waarlik, jy is ook een van 

hulle, want ook jou spraak maak jou bekend.

74 Toe begin hy homself te verwens en te sweer: 

Ek ken die man nie.

JOHANNES 16:32 Kyk, die uur kom en het nou 

gekom dat julle uitmekaar gejaag sal word, 

elkeen na sy eie toe, en My alleen sal laat; 

tog is Ek nie alleen nie, omdat die Vader met 

My is.

Sien ook: Psalms 10:1; Psalms 38:22; Psalms 59:1-3; Psalms 71:12; 
Matteus 26:31-56.
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F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

PSALMS 22:13 Baie stiere het my omsingel, 

sterkes van Basan het my omring.

14 Hulle het hul mond teen my oopgespalk 

soos ‘n leeu wat verskeur en brul.

MATTEUS 26:3 Toe kom die owerpriesters 

en die skrifgeleerdes en die ouderlinge 

van die volk bymekaar in die paleis van die 

hoëpriester wat Kájafas genoem word,

4 en hou saam raad om Jesus met lis gevange 

te neem en om die lewe te bring.

MATTEUS 26:59 En die owerpriesters en 

die ouderlinge en die hele Raad het valse 

getuienis teen Jesus gesoek om Hom dood 

te maak, en niks gevind nie.

60 En alhoewel daar baie valse getuies gekom 

het, het hulle niks gevind nie.

61 Maar oplaas kom daar twee valse getuies en 

sê: Hierdie man het gesê: Ek kan die tempel 

van God afbreek en dit in drie dae opbou.

62 Daarop staan die hoëpriester op en sê vir 

Hom: Antwoord U niks nie? Wat getuig 

hierdie manne teen U?

63 Maar Jesus het stilgebly. En die hoëpriester 

antwoord en sê vir Hom: Ek besweer U by 

die lewende God dat U vir ons sê of U die 

Christus, die Seun van God, is?

64 Jesus antwoord hom: U het dit gesê. Maar 

Ek sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun 

van die mens sien sit aan die regterhand van 

die krag van God en kom op die wolke van 

die hemel.

65 Toe verskeur die hoëpriester sy klere en sê: 

Hy het godslasterlik gespreek, wat het ons 

nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy 

godslastering gehoor!

MATTEUS 27:1 En toe dit dag geword het, 

het al die owerpriesters en die ouderlinge 

van die volk saam raad gehou teen Jesus om 

Hom dood te maak.

DIE HANDELINGE APOSTELS 4:27 Want 

waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het 

saam met heidene en die volke van Israel 

vergader teen u heilige Kind Jesus wat U 

gesalf het,

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

PSALMS 22:15 Ek is uitgestort soos water; 

al my beendere raak los; my hart het soos 

was geword; dit het gesmelt binne-in my 

ingewande.

MATTEUS 26:38 Toe sê Hy vir hulle: My siel 

is diep bedroef tot die dood toe; bly hier en 

waak saam met My.

LUKAS 22:44 En toe Hy in ‘n sware stryd 

kom, het Hy met groter inspanning gebid, 

en sy sweet het geword soos bloeddruppels 

wat op die grond val.

JOHANNES 12:27 Nou is my siel ontsteld, en 

wat sal Ek sê? Vader, red My uit hierdie uur? 

Maar hierom het Ek in hierdie uur gekom.

JOHANNES 19:32 Die soldate het toe gekom en 

die bene van die eerste een gebreek en van 

die ander een wat saam met Hom gekruisig 

was;

33 maar toe hulle by Jesus kom en sien dat Hy 

al dood was, het hulle sy bene nie gebreek 
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nie.

34 Maar een van die soldate het met ‘n spies in 

sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en 

water uitgekom.

35 En hy wat dit gesien het, het dit getuig, en sy 

getuienis is waaragtig; en hy weet dat hy die 

waarheid spreek, sodat julle kan glo.

36 Want hierdie dinge het gebeur, dat die Skrif 

vervul sou word: Geen been van Hom sal 

gebreek word nie.

37 En weer sê ‘n ander Skrif: Hulle sal sien in 

wie hulle gesteek het.

Sien ook: Markus 14:33,34.

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

PSALMS 22:16 My krag is verdroog soos 

‘n potskerf, en my tong kleef aan my 

verhemelte; en U lê my neer in die stof van 

die dood.

MATTEUS 27:50 Daarop het Jesus weer met 

‘n groot stem geroep en die gees gegee.

JOHANNES 19:28 Hierna, omdat Hy geweet 

het dat alles al volbring was—sodat die Skrif 

vervul sou word—het Jesus gesê: Ek het 

dors!

29 En daar het ‘n kan vol asyn gestaan; en 

hulle het ‘n spons met asyn gevul en op ‘n 

hisopstingel gesit en aan sy mond gebring.

30 En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit 

is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die 

gees gegee.

1 KORINTIËRS 15:3 Want in die eerste 

plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook 

ontvang het, dat Christus vir ons sondes 

gesterf het volgens die Skrifte;

Sien ook: Psalms 32:3,4; Psalms 69:4,22; Jesaja 53:12; Hebreërs 
2:14; Hebreërs 9:14.

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

PSALMS 22:17 Want honde het my 

omsingel; ‘n bende kwaaddoeners het my 

omring; hulle het my hande en my voete 

deurgrawe.

MARKUS 15:16 Toe lei die soldate Hom weg 

in die binneplaas, dit is die goewerneur se 

paleis, en hulle roep die hele leërafdeling 

bymekaar

17 en trek Hom ‘n purperkleed aan en vleg ‘n 

kroon van dorings en sit dit vir Hom op;

18 en hulle begin Hom begroet: Wees gegroet, 

Koning van die Jode!

19 En hulle slaan Hom met ‘n riet op die hoof 

en spuug op Hom en val op die knieë en 

bring Hom hulde.

20 En toe hulle Hom bespot het, trek hulle 

Hom die purperkleed uit en trek Hom sy eie 

klere aan; en hulle lei Hom weg om Hom te 

kruisig.

LUKAS 11:53 En toe Hy dit aan hulle sê, 

begin die skrifgeleerdes en die Fariseërs 

Hom skerp in die oog te hou en Hom uit te 

vra oor baie dinge,

54 om vir Hom ‘n strik te stel en te probeer om 

iets uit sy mond op te vang, sodat hulle Hom 

kon beskuldig.

LUKAS 23:10 En die owerpriesters en 
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die skrifgeleerdes het Hom heftig staan en 

beskuldig.

11 En nadat Herodes saam met sy soldate Hom 

met veragting behandel en bespot het, werp 

hy Hom ‘n blink kleed om en stuur Hom 

terug na Pilatus.

LUKAS 23:23 Maar hulle het aangehou 

met ‘n harde geroep en geëis dat Hy 

gekruisig moes word; en hulle geroep en dié 

van die owerpriesters het die oorhand gekry.

JOHANNES 19:37 En weer sê ‘n ander Skrif: 

Hulle sal sien in wie hulle gesteek het.

JOHANNES 20:25 Die ander dissipels sê toe 

vir hom: Ons het die Here gesien! Maar hy 

het vir hulle gesê: As ek nie in sy hande die 

merk van die spykers sien en my vinger 

steek in die merk van die spykers en my 

hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.

JOHANNES 20:27 Daarna sê Hy vir Thomas: 

Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; 

en bring jou hand en steek dit in my sy; en 

moenie ongelowig wees nie, maar gelowig.

Sien ook: Psalms 40:7; Psalms 86:14; Sagaria 12:10; Matteus 
27:41-43; Markus 15:29-32; Lukas 23:35; Die openbaring 22:15.

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

PSALMS 22:18 Al my beendere kan ek tel; 

húlle kyk, hulle sien met welgevalle op my 

neer!

MARKUS 15:29 En die verbygangers het 

Hom gesmaad, terwyl hulle hul hoof skud 

en sê: Ha, U wat die tempel afbreek en in 

drie dae opbou,

30 verlos Uself en kom af van die kruis!

31 En so het ook die owerpriesters saam met 

die skrifgeleerdes gespot en vir mekaar gesê: 

Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie 

verlos nie.

32 Laat die Christus, die Koning van Israel, nou 

van die kruis afkom, sodat ons kan sien en 

glo! Ook die wat saam met Hom gekruisig 

is, het Hom beledig.

LUKAS 23:27 En ‘n groot menigte van 

die volk het Hom gevolg, en vroue wat rou 

bedryf en Hom beklaag het.

JOHANNES 19:32 Die soldate het toe gekom en 

die bene van die eerste een gebreek en van 

die ander een wat saam met Hom gekruisig 

was;

Sien ook: Psalms 102:4-6; Jesaja 52:14; Matteus 27:39-41.

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

PSALMS 22:19 Hulle verdeel my klere onder 

mekaar en werp die lot oor my gewaad.

JOHANNES 19:23 En toe die soldate Jesus 

gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 

vier dele, vir elke soldaat ‘n deel, en die 

onderkleed; maar die onderkleed was sonder 

naat, van bo af in een stuk gewewe.

24 En hulle het vir mekaar gesê: Laat ons dit 

nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor 

werp, wie s’n dit sal wees—sodat die Skrif 

vervul sou word wat sê: Hulle het my klere 

onder mekaar verdeel en oor my gewaad het 
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hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan 

gedoen.

Sien ook: Matteus 27:35; Markus 15:24; Lukas 23:34.

E25 Die Messias sal geglo en geprys word.

PSALMS 22:23 Ek wil u Naam aan my 

broers vertel, in die vergadering U prys.

HEBREËRS 2:11 Want Hy wat heilig maak, 

sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit 

Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie 

om hulle broeders te noem nie,

12 wanneer Hy sê: Ek sal u Naam aan my 

broeders verkondig, in die midde van die 

gemeente sal Ek U prys;

Sien ook: Psalms 40:10,11; Matteus 28:10; Johannes 20:17; 
Romeine 8:29.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 22:24 Julle wat die HERE 

vrees, prys Hom! Al die nakomelinge van 

Jakob, vereer Hom! Ja, vrees Hom, al die 

nakomelinge van Israel!

PSALMS 22:25-27

PSALMS 22:28 Al die eindes van die aarde 

sal daaraan dink en hulle tot die HERE 

bekeer, en al die geslagte van die nasies sal 

voor u aangesig aanbid.

29 Want die koninkryk behoort aan die HERE, 

en Hy heers oor die nasies.

30 Al die grotes van die aarde sal eet en aanbid; 

almal wat in die stof neerdaal, sal voor sy 

aangesig kniel en hy wat sy siel nie in die lewe 

kan hou nie.

31 ‘n Nageslag sal Hom dien; dit sal vertel word 

van die HERE aan die volgende geslag.

32 Hulle sal aankom en sy geregtigheid 

verkondig aan die volk wat gebore word; want 

Hy het dit gedoen.

MATTEUS 3:9 En moenie dink om by 

julleself te sê: ons het Abraham as vader nie; 

want ek sê vir julle dat God mag het om uit 

hierdie klippe kinders vir Abraham op te 

wek.

JOHANNES 10:16 Ek het nog ander skape wat 

nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet 

hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, 

en dit sal wees een kudde, een herder.

JOHANNES 11:25 Jesus sê vir haar: Ek is die 

opstanding en die lewe; wie in My glo, sal 

lewe al het hy ook gesterwe;

26 en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit 

sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?

ROMEINE 1:17 Want die geregtigheid van 

God word daarin geopenbaar uit geloof tot 

geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige 

sal uit die geloof lewe.

2 KORINTIËRS 5:21 Want Hy het Hom 

wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons 

gemaak, sodat ons kan word geregtigheid 

van God in Hom.

GALASIËRS 3:26 Want julle is almal kinders 

van God deur die geloof in Christus Jesus;

27 want julle almal wat in Christus gedoop is, 

het julle met Christus beklee.
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28 Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is 

nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie 

meer man en vrou nie; want julle is almal 

een in Christus Jesus.

29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle 

die nageslag van Abraham en volgens die 

belofte erfgename.

FILIPPENSE 2:10 sodat in die Naam van Jesus 

sou buig elke knie van die wat in die hemel 

en die wat op die aarde en die wat onder die 

aarde is,

HEBREËRS 1:8 maar van die Seun: U troon, 

o God, is tot in alle ewigheid, die septer van 

u koninkryk is ‘n regverdige septer;

9 U het geregtigheid liefgehad en 

ongeregtigheid gehaat; daarom het, o God, 

u God U gesalf met vreugde-olie bo u 

metgeselle;

HEBREËRS 2:10 Want dit het Hom betaam, 

ter wille van wie alle dinge en deur wie 

alle dinge is, as Hy baie kinders na die 

heerlikheid wou bring, om die bewerker van 

hulle saligheid deur lyde te volmaak.

11 Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat 

geheilig word, is almal uit Een; om hierdie 

rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders 

te noem nie,

12 wanneer Hy sê: Ek sal u Naam aan my 

broeders verkondig, in die midde van die 

gemeente sal Ek U prys;

13 en verder: Ek sal my vertroue op Hom stel; 

en verder: Hier is Ek en die kinders wat God 

My gegee het.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

Sien ook: #1; #2; #4; Psalms 49:7-9; Jesaja 45:23; Jesaja 53:10; 
Johannes 3:36; Romeine 3:21-25; Romeine 5:19-21; Romeine 14:10-

12; 1 Petrus 2:9.

B06 Die Messias is die goeie Herder.

PSALMS 23:1 ‘n Psalm van Dawid. Die 

HERE is my herder; niks sal my ontbreek 

nie.

2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na 

waters waar rus is, lei Hy my heen.

3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore 

van geregtigheid, om sy Naam ontwil.

4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, 

ek sal geen onheil vrees nie; want U is met 

my: u stok en u staf dié vertroos my.

5 U berei die tafel voor my aangesig teenoor 

my teëstanders; U maak my hoof vet met 

olie; my beker loop oor.

6 Net goedheid en guns sal my volg al die dae 

van my lewe; en ek sal in die huis van die 

HERE bly in lengte van dae.

JOHANNES 10:11 Ek is die goeie herder. Die 

goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

JOHANNES 10:14 Ek is die goeie herder, en Ek 

ken my eie en word deur my eie geken.

JOHANNES 10:27 My skape luister na my stem, 

en Ek ken hulle, en hulle volg My.

28 En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal 

nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en 

niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

29 My vader wat hulle aan My gegee het, is 

groter as almal; en niemand kan hulle uit die 
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hand van my Vader ruk nie.

30 Ek en die Vader is een.

HEBREËRS 13:20 Mag die God van die 

vrede, wat die groot Herder van die skape, 

naamlik onse Here Jesus Christus, deur die 

bloed van die ewige testament uit die dode 

teruggebring het,

1 PETRUS 2:25 Want julle was soos 

dwalende skape, maar nou het julle 

teruggekeer na die Herder en Opsiener van 

julle siele.

1 PETRUS 5:4 En wanneer die Opperherder 

verskyn, sal julle die onverwelklike kroon 

van heerlikheid ontvang.

DIE OPENBARING 7:17 want die Lam wat 

in die middel van die troon is, sal hulle laat 

wei en hulle na lewende waterfonteine lei, 

en God sal alle trane van hulle oë afvee.

Sien ook: Psalms 80:1; Jesaja 40:11; Jesaja 53:11; Esegiël 
34:11,12,23,24; Esegiël 37:24; Miga 5:4; Sagaria 13:7.

G02 Die hemelvaart van die Messias word 

voorspel.

PSALMS 24:3 Wie mag klim op die berg 

van die HERE? En wie mag staan in sy 

heilige plek?

DIE HANDELINGE APOSTELS 1:10 En toe 

hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy 

weggaan, staan daar twee manne in wit klere 

by hulle,

11 wat sê: Galilése manne, waarom staan julle 

en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat 

van julle opgeneem is in die hemel, sal net 

so kom soos julle Hom na die hemel sien 

wegvaar het.

12 Daarop draai hulle om na Jerusalem van die 

berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby 

Jerusalem is, ‘n sabbatsreis ver.

Sien ook: Psalms 15:1; Psalms 68:19; Johannes 20:17.

B04 Die Goddelike eienskappe van die 

Messias.

G02 Die hemelvaart van die Messias word 

voorspel.

PSALMS 24:7 Hef op julle hoofde, o poorte, 

ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning 

kan ingaan!

8 Wie is tog die Erekoning? Die HERE, sterk en 

geweldig, die HERE geweldig in die stryd.

9 Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige 

deure, dat die Erekoning kan ingaan!

10 Wie is dan tog die Erekoning? Die HERE van 

die leërskare—Hy is die Erekoning! Sela.

MARKUS 16:19 Nadat die Here dan met 

hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die 

hemel en het gaan sit aan die regterhand van 

God.

LUKAS 24:51 En terwyl Hy hulle seën, 

het Hy van hulle geskei en is in die hemel 

opgeneem.

DIE HANDELINGE APOSTELS 1:10 En toe 

hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy 

weggaan, staan daar twee manne in wit klere 

by hulle,

11 wat sê: Galilése manne, waarom staan julle 

en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat 
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van julle opgeneem is in die hemel, sal net 

so kom soos julle Hom na die hemel sien 

wegvaar het.

DIE HANDELINGE APOSTELS 7:55 Maar hy 

was vol van die Heilige Gees en het die oë na 

die hemel gehou en die heerlikheid van God 

gesien en Jesus wat staan aan die regterhand 

van God.

EFFESIËRS 1:20 wat Hy gewerk het in 

Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek 

het en Hom laat sit het aan sy regterhand in 

die hemele,

HEBREËRS 9:24 Want Christus het nie 

ingegaan in ‘n heiligdom met hande 

gemaak, ‘n teëbeeld van die ware nie, maar 

in die hemel self om nou voor die aangesig 

van God vir ons te verskyn;

1 PETRUS 3:22 wat heengegaan het na die 

hemel en aan die regterhand van God is, 

terwyl engele en magte en kragte aan Hom 

onderwerp is.

DIE OPENBARING 22:14 Salig is die wat sy 

gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die 

boom van die lewe en ingaan deur die poorte 

in die stad.

Sien ook: #1; Psalms 18:20; Psalms 118:19,20; Jesaja 26:2; Jeremia 
17:25; Daniël 7:13,14; Psalms 45:3-6; Jesaja 9:6; Jesaja 63:1-6; 
Kolossense 2:15; Die openbaring 6:2; Die openbaring 19:11-21; 

Jesaja 6:3; Jesaja 54:5.

F11 Die leiding van die Messias.

PSALMS 27:2 As kwaaddoeners teen 

my nader kom om my vlees te eet—my 

teëstanders en my vyande, ja, myne—

struikel hulle self en val.

 

JOHANNES 18:3 En Judas het die afdeling 

soldate en die dienaars van die owerpriesters 

en die Fariseërs geneem en daar gekom met 

fakkels en lampe en wapens.

4 En omdat Jesus alles geweet het wat oor 

Hom sou kom, het Hy uit die tuin gegaan en 

vir hulle gesê: Wie soek julle?

5 Hulle antwoord Hom: Jesus, die Nasaréner. 

Jesus sê vir hulle: Dit is Ek. En ook Judas, sy 

verraaier, het by hulle gestaan.

6 Toe Hy dan vir hulle sê: Dit is Ek, het hulle 

agteruitgegaan en op die grond geval.

F07 Die beskuldiging en verhoor van die 

Messias.

PSALMS 27:12 Gee my nie oor aan die 

begeerte van my teëstanders nie, want valse 

getuies het teen my opgestaan, en hy wat 

geweld uitblaas.

MATTEUS 26:59 En die owerpriesters en 

die ouderlinge en die hele Raad het valse 

getuienis teen Jesus gesoek om Hom dood 

te maak, en niks gevind nie.

60 En alhoewel daar baie valse getuies gekom 

het, het hulle niks gevind nie.
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A05 Die verhouding tussen die Messias en Sy 

Vader. 

PSALMS 28:8 Die HERE is ‘n sterkte vir 

hulle, en Hy is ‘n vesting van verlossing vir 

sy gesalfde.

PSALMS 80:18 Laat u hand wees oor die 

man van u regterhand, oor die menseseun 

wat U vir Uself grootgemaak het.

PSALMS 89:21 Ek het Dawid, my kneg, 

gevind, met my heilige olie hom gesalf,

22 met wie my hand bestendig sal wees; ook sal 

my arm hom versterk.

23 Die vyand sal hom nie oorval en die 

kwaaddoener hom nie verdruk nie;

LUKAS 22:41 En Hy het Hom van hulle 

afgesonder omtrent so ver as ‘n mens met ‘n 

klip kan gooi, en neergekniel en gebid

42 en gesê: Vader, as U tog maar hierdie beker 

van My wil wegneem! Laat nogtans nie my 

wil nie, maar u wil geskied!

43 En ‘n engel uit die hemel het aan Hom 

verskyn en Hom versterk.

JOHANNES 8:28 En Jesus sê vir hulle: 

Wanneer julle die Seun van die mens 

verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is; 

en uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat 

my Vader My geleer het, dit spreek Ek.

29 En Hy wat My gestuur het, is met My; die 

Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek 

altyd doen wat Hom welgevallig is.

JOHANNES 10:38 maar as Ek dit doen, al glo 

julle My nie, glo die werke, dat julle kan 

erken en glo dat die Vader in My is, en Ek in 

Hom.

Sien ook: Psalms 2:2; Psalms 20:7; Psalms 68:29; Jesaja 61:1.

G01 Die opstanding van die Messias word 

voorspel.

 

PSALMS 30:4 HERE, U het my siel uit 

die doderyk laat opkom; U het my lewend 

gemaak uit die wat in die kuil neerdaal.

MATTEUS 28:6 Hy is nie hier nie, want Hy 

het opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na 

die plek waar die Here gelê het;

7 en gaan haastig, sê vir sy dissipels: Hy het 

opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit 

na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek 

het julle dit gesê.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:27 Want U 

sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u 

Heilige oorgee om verderwing te sien nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:35 

Daarom sê Hy ook op ‘n ander plek: U sal 

u Heilige nie oorgee om verderwing te sien 

nie.

Sien ook: Psalms 16:10; Psalms 49:16; Psalms 71:20; Psalms 
86:13; Jona 2:4-6.

F10 Die gewilligheid van die Messias om te 

sterf. 

PSALMS 31:5 U sal my laat uitgaan uit die 

net wat hulle vir my gespan het, want U is 

my toevlug.

6 In u hand gee ek my gees oor; U het my 

verlos, HERE, God van trou.
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LUKAS 23:46 En Jesus het met ‘n groot 

stem uitgeroep en gesê: Vader, in u hande 

gee Ek my gees oor! En toe Hy dit gesê het, 

blaas Hy die laaste asem uit.

Sien ook: Psalms 22:14,18; Psalms 25:15; Psalms 35:7; Psalms 
57:7; Psalms 140:6; Matteus 27:50; Markus 15:37; Johannes 17:17; 

Johannes 19:30.

F11 Die leiding van die Messias.

PSALMS 31:12 Vanweë al my teëstanders 

het ek ‘n voorwerp van smaad geword, ja, 

grootliks vir my bure, en ‘n voorwerp van 

skrik vir my bekendes; die wat my op straat 

sien, vlug weg van my af.

13 Ek is vergeet uit die hart, soos ‘n dooie; ek 

het geword soos ‘n ding wat lê en vergaan.

14 Want ek het die skindertaal van baie 

gehoor—skrik rondom! —terwyl hulle saam 

raad hou teen my; hulle is van plan om my 

lewe te neem.

15 Maar ék vertrou op U, o HERE! Ek sê: U is 

my God.

16 My tye is in u hand; red my uit die hand van 

my vyande en van my vervolgers.

MATTEUS 27:39 En die verbygangers het 

Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud

40 en sê: U wat die tempel afbreek en in drie 

dae opbou, red Uself! As U die Seun van 

God is, kom af van die kruis!

41 En so het ook die owerpriesters saam met 

die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en 

gesê:

42 Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie 

verlos nie. As Hy die Koning van Israel is, 

laat Hom nou van die kruis afkom, en ons 

sal in Hom glo.

43 Hy het op God vertrou; laat Hy Hom nou 

verlos as Hy behae in Hom het; want Hy het 

gesê: Ek is die Seun van God.

44 En op dieselfde manier het die rowers wat 

saam met Hom gekruisig was, Hom ook 

beledig.

Sien ook: Matteus 26:3,4,59; Matteus 27:1; Johannes 11:53.

A06 Die Messias is die Skepper.

PSALMS 33:6 Deur die Woord van die 

HERE is die hemele gemaak en deur die 

Gees van sy mond hulle hele leër.

9 want Hy het gespreek, en dit was; Hy het 

gebied, en dit staan.

JOHANNES 1:1 In die begin was die Woord, 

en die Woord was by God, en die Woord was 

God.

2 Hy was in die begin by God.

3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en 

sonder Hom het nie een ding ontstaan wat 

ontstaan het nie.

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

PSALMS 34:21 Sjin. Hy bewaar al sy bene: 

nie een daarvan word gebreek nie.

JOHANNES 19:32 Die soldate het toe gekom en 

die bene van die eerste een gebreek en van 

die ander een wat saam met Hom gekruisig 

was;

33 maar toe hulle by Jesus kom en sien dat Hy 

al dood was, het hulle sy bene nie gebreek 

nie.
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34 Maar een van die soldate het met ‘n spies in 

sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en 

water uitgekom.

35 En hy wat dit gesien het, het dit getuig, en sy 

getuienis is waaragtig; en hy weet dat hy die 

waarheid spreek, sodat julle kan glo.

36 Want hierdie dinge het gebeur, dat die Skrif 

vervul sou word: Geen been van Hom sal 

gebreek word nie.

37 En weer sê ‘n ander Skrif: Hulle sal sien in 

wie hulle gesteek het.

Sien ook: Eksodus 12:46; Numeri 9:12; Psalms 22:17,18; Sagaria 
12:10; Die openbaring 1:7.

F12 Die Messias sal teëstand ervaar.

PSALMS 35:4 Laat hulle wat my lewe soek, 

beskaamd staan en in die skande kom; laat 

hulle wat my ongeluk beraam, agteruitwyk 

en rooi van skaamte word!

5 Laat hulle word soos kaf voor die wind, 

terwyl die Engel van die HERE hulle 

wegstoot.

6 Laat hulle weg duister en glibberig wees, 

terwyl die Engel van die HERE hulle vervolg!

JOHANNES 17:12 Toe Ek saam met hulle in die 

wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar. 

Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; 

en nie een van hulle het verlore gegaan nie, 

behalwe die seun van die verderf, sodat die 

Skrif vervul sou word.

JOHANNES 18:4 En omdat Jesus alles geweet 

het wat oor Hom sou kom, het Hy uit die 

tuin gegaan en vir hulle gesê: Wie soek julle?

5 Hulle antwoord Hom: Jesus, die Nasaréner. 

Jesus sê vir hulle: Dit is Ek. En ook Judas, sy 

verraaier, het by hulle gestaan.

6 Toe Hy dan vir hulle sê: Dit is Ek, het hulle 

agteruitgegaan en op die grond geval.

7 Hy vra hulle toe weer: Wie soek julle? En 

hulle sê: Jesus, die Nasaréner.

8 Jesus antwoord: Ek het vir julle gesê dat 

dit Ek is. As julle My dan soek, laat hierdie 

manne weggaan—

9 sodat die woord vervul sou word wat Hy 

gespreek het: Uit die wat U My gegee het, 

het Ek niemand verloor nie.

Sien ook: Job 21:17,18; Psalms 31:18,19; Psalms 35:26; Psalms 
40:15,16; Psalms 70:3,4; Psalms 71:24; Hosea 13:3,4.

F07 Die beskuldiging en verhoor van die 

Messias.

PSALMS 35:11 Kwaadwillige getuies staan 

op; wat ek nie weet nie, vra hulle vir my.

12 Hulle vergeld my kwaad vir goed: 

verlatenheid vir my siel.

MATTEUS 23:29 Wee julle, skrifgeleerdes en 

Fariseërs, geveinsdes, want julle bou die 

grafte van die profete en versier die grafstene 

van die regverdiges;

30 en julle sê: As ons in die dae van ons vaders 

geleef het, sou ons geen deel met hulle 

gehad het aan die bloed van die profete nie.

31 Julle gee dus teen julself getuienis dat julle 

kinders is van die wat die profete vermoor 

het.

MATTEUS 26:59 En die owerpriesters en 

die ouderlinge en die hele Raad het valse 

getuienis teen Jesus gesoek om Hom dood 

te maak, en niks gevind nie.

60 En alhoewel daar baie valse getuies gekom 
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het, het hulle niks gevind nie.

61 Maar oplaas kom daar twee valse getuies en 

sê: Hierdie man het gesê: Ek kan die tempel 

van God afbreek en dit in drie dae opbou.

62 Daarop staan die hoëpriester op en sê vir 

Hom: Antwoord U niks nie? Wat getuig 

hierdie manne teen U?

63 Maar Jesus het stilgebly. En die hoëpriester 

antwoord en sê vir Hom: Ek besweer U by 

die lewende God dat U vir ons sê of U die 

Christus, die Seun van God, is?

64 Jesus antwoord hom: U het dit gesê. Maar 

Ek sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun 

van die mens sien sit aan die regterhand van 

die krag van God en kom op die wolke van 

die hemel.

JOHANNES 7:19 Het Moses julle nie die wet 

gegee nie? En niemand van julle hou die wet 

nie. Waarom wil julle My om die lewe bring?

JOHANNES 8:37 Ek weet dat julle die geslag 

van Abraham is; maar julle probeer om My 

om die lewe te bring, omdat my woord geen 

ingang in julle vind nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 7:52 Watter 

een van die profete het julle vaders nie 

vervolg nie? Ja, hulle het dié gedood wat 

vooraf die koms verkondig het van die 

Regverdige, van wie julle nou verraaiers en 

moordenaars geword het;

Sien ook: Psalms 27:12; Markus 14:55-62; Die handelinge apostels 
6:13; Die handelinge apostels 24:12,13.

F11 Die leiding van die Messias.

PSALMS 35:19 Laat hulle oor my nie bly 

wees wat sonder grond my vyande is nie; laat 

die wat my sonder oorsaak haat, nie met die 

oë knip nie!

JOHANNES 15:25 Maar die woord wat in hulle 

wet geskrywe is, moet vervul word: Hulle het 

My sonder oorsaak gehaat.

Sien ook: Psalms 38:20; Psalms 69:5; Psalms 109:3.

F11 Die leiding van die Messias.

PSALMS 38:13 en die wat my lewe soek, 

span strikke; en die wat my ongeluk soek, 

spreek van ondergang, en hulle bedink die 

hele dag bedrog.

14 Maar ek is soos ‘n dowe: ek hoor nie, en soos 

‘n stomme wat sy mond nie oopmaak nie.

21 En die wat kwaad vir goed vergeld, behandel 

my vyandig, omdat ek die goeie najaag.

PSALMS 109:3 en my met woorde van haat 

omring; ja, hulle het my sonder oorsaak 

beveg.

4 Vir my liefde behandel hulle my vyandig, 

terwyl ek tog gedurig bid.

5 En hulle het my kwaad vir goed opgelê en 

haat vir my liefde.

LUKAS 20:19 Toe probeer die 

owerpriesters en die skrifgeleerdes in 

daardie selfde uur om die hande aan Hom te 

slaan, maar hulle het die volk gevrees; want 

hulle het geweet dat Hy hierdie gelykenis 

met die oog op hulle self uitgespreek het.

20 En hulle het Hom in die oog gehou en 

spioene gestuur wat geveins het dat hulle 

regverdig was, sodat hulle Hom op ‘n 
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woord kon betrap, om Hom oor te lewer 

aan die owerheid en aan die gesag van die 

goewerneur.

1 PETRUS 2:23 wat, toe Hy uitgeskel is, nie 

terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie 

gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan 

Hom wat regverdig oordeel;

Sien ook: Psalms 35:12; Psalms 39:10; Psalms 119:10; Psalms 
140:6; Jesaja 53:7; Jeremia 18:20.

G01 Die opstanding van die Messias word 

voorspel.

PSALMS 40:3 en Hy het my uit die kuil van 

vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek 

en my voete op ‘n rots gestel; Hy het my 

gange vasgemaak.

4 En Hy het ‘n nuwe lied in my mond gegee, 

‘n lofsang tot eer van onse God. Baie sal dit 

sien en vrees en op die HERE vertrou.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:24 Hom het 

God opgewek, nadat Hy die smarte van die 

dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was 

dat Hy daardeur vasgehou sou word.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:27 Want U 

sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u 

Heilige oorgee om verderwing te sien nie.

28 U het My die weë van die lewe bekend 

gemaak, U sal My vervul met vreugde by u 

aangesig.

29 Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek 

oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het 

en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot 

vandag toe.

30 Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het 

dat God vir hom met ‘n eed gesweer het dat 

hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees 

betref, die Christus sou verwek om op sy 

troon te sit,

31 het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, 

gespreek van die opstanding van Christus, 

dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy 

vlees ook nie verderwing gesien het nie.

Sien ook: Psalms 103:1-5; Jesaja 12:1-4; Die handelinge apostels 
2:32-41; Die handelinge apostels 4:4.

E12 Die Messias verwesenlik die Wet van God.

PSALMS 40:7 U het geen behae in slagoffer 

of spysoffer nie; ore het U vir my gegrawe; 

brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie.

JESAJA 50:5 Die Here HERE het my oor 

geopen, en Ek was nie wederstrewig nie; Ek 

het nie agteruitgewyk nie.

MATTEUS 9:13 Maar gaan leer wat dit 

beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie 

offerande nie; want Ek het nie gekom om 

regverdiges te roep nie, maar sondaars tot 

bekering.

HEBREËRS 10:4 want die bloed van stiere en 

bokke kan onmoontlik die sonde wegneem.

5 Daarom sê Hy, as Hy in die wêreld inkom: 

Slagoffer en spysoffer wou U nie hê nie, 

maar U het vir My ‘n liggaam berei.

6 Brandoffers en sondoffers het U nie behaag 

nie.

7 Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom—in die 

boekrol is dit van My geskrywe—om u wil te 

doen, o God.

8 Nadat Hy hierbo gespreek het: Slagoffer 
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en spysoffer en brandoffers en sondoffers 

wou U nie hê en het U nie behaag nie—wat 

volgens die wet geoffer word—

9 het Hy daarna gesê: Kyk, Ek kom om u wil te 

doen, o God. Hy neem die eerste weg om die 

tweede te stel.

10 Deur hierdie wil is ons geheilig deur die 

offer van die liggaam van Jesus Christus, net 

een maal.

11 En elke priester staan wel dag vir dag om 

die diens waar te neem en dikwels dieselfde 

slagoffers te bring wat tog nooit die sondes 

kan wegneem nie;

12 maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die 

sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die 

regterhand van God

Sien ook: Eksodus 21:6; Psalms 51:18; Jesaja 1:11; Jeremia 7:21-23; 
Hosea 6:6.

B11 Die gehoorsaamheid van die Messias.

F10 Die gewilligheid van die Messias om te 

sterf. 

PSALMS 40:8 Toe het ek gesê: Kyk, ek kom; 

in die boekrol is dit my voorgeskrywe.

LUKAS 24:27 En Hy het begin van Moses 

en al die profete af en vir hulle uitgelê in al 

die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking 

het.

LUKAS 24:44 En Hy sê vir hulle: Dit is 

die woorde wat Ek met julle gespreek het 

toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor 

My geskrywe is in die wet van Moses en die 

profete en die psalms, vervul moet word.

HEBREËRS 10:7 Toe het Ek gesê: Kyk, 

Ek kom—in die boekrol is dit van My 

geskrywe—om u wil te doen, o God.

8 Nadat Hy hierbo gespreek het: Slagoffer 

en spysoffer en brandoffers en sondoffers 

wou U nie hê en het U nie behaag nie—wat 

volgens die wet geoffer word—

9 het Hy daarna gesê: Kyk, Ek kom om u wil te 

doen, o God. Hy neem die eerste weg om die 

tweede te stel.

DIE OPENBARING 19:10 En ek het voor 

sy voete neergeval om hom te aanbid; 

maar hy het vir my gesê: Moenie! Ek is ‘n 

mededienskneg van jou en van jou broeders 

wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. 

Want die getuienis van Jesus is die gees van 

die profesie.

Sien ook: Johannes 5:39; 1 Korintiërs 15:3,4; 1 Petrus 1:10,11.

B11 Die gehoorsaamheid van die Messias.

PSALMS 40:9 Ek het lus, o my God, om u 

welbehae te doen, en u wet is binne-in my 

ingewande.

JOHANNES 4:34 Jesus sê vir hulle: My voedsel 

is om die wil te doen van Hom wat My 

gestuur het en om sy werk te volbring.

JOHANNES 17:4 Ek het U verheerlik op die 

aarde. Die werk wat U My gegee het om te 

doen, het Ek volbring.

HEBREËRS 5:8 Hy, al was Hy die Seun, het 

gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het;

Sien ook: Psalms 37:30,31; Psalms 119:16,24,47; Jeremia 31:33; 
Romeine 7:22.
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E08 Die regverdigheid van die Messias.

PSALMS 40:10 Ek het ‘n blye boodskap 

van geregtigheid in die groot vergadering 

verkondig; kyk, my lippe bedwing ek nie. 

HERE, U weet dit.

11 U geregtigheid bedek ek nie binne-in my 

hart nie; van u trou en u heil spreek ek; u 

goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir 

die groot vergadering nie.

MARKUS 16:15 En Hy het vir hulle gesê: 

Gaan die hele wêreld in en verkondig die 

evangelie aan die ganse mensdom.

16 Hy wat glo en hom laat doop, sal gered 

word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel 

word.

LUKAS 3:6 En alle vlees sal die heil van 

God sien.

ROMEINE 1:16 Want ek skaam my nie oor 

die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n 

krag van God tot redding vir elkeen wat glo, 

eerste vir die Jood en ook vir die Griek.

17 Want die geregtigheid van God word daarin 

geopenbaar uit geloof tot geloof, soos 

geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die 

geloof lewe.

FILIPPENSE 3:9 en in Hom gevind te word, 

nie met my geregtigheid wat uit die wet is 

nie, maar met dié wat deur die geloof in 

Christus is, die geregtigheid wat uit God is 

deur die geloof;

HEBREËRS 2:12 wanneer Hy sê: Ek sal u 

Naam aan my broeders verkondig, in die 

midde van die gemeente sal Ek U prys;

Sien ook: Psalms 22:23,26; Psalms 35:18; Psalms 71:15-18; Psalms 
119:13; Lukas 2:30-32; Lukas 4:16-22; Johannes 1:17; Johannes 
3:16,17; Die handelinge apostels 20:20,21; Romeine 3:22-26; 

Romeine 10:9,10; 1 Timoteus 1:15.

F11 Die leiding van die Messias.

PSALMS 40:15 Laat hulle wat my lewe soek, 

om dit weg te ruk, tesame beskaamd staan 

en rooi van skaamte word; laat hulle wat 

behae het in my onheil, agteruitwyk en in 

die skande kom.

JOHANNES 18:6 Toe Hy dan vir hulle sê: Dit 

is Ek, het hulle agteruitgegaan en op die 

grond geval.

F03 Die Messias sal verwerp word.

F07 Die beskuldiging en verhoor van die 

Messias.

F12 Die Messias sal teëstand ervaar.

     

PSALMS 41:6 My vyande spreek kwaad van 

my en sê: Wanneer sal hy sterwe en sy naam 

vergaan?

7 En as iemand kom om my te sien, dan praat 

hy leuens; sy hart vergader boosheid vir 

hom; gaan hy uit na buite, dan spreek hy 

daarvan.

8 Al my haters tesame fluister onder mekaar 

teen my; teen my bedink hulle my onheil en 

sê:

9 Iets skandeliks is op hom uitgestort; en nou 

dat hy lê, sal hy nie weer opstaan nie.

10 Selfs die man wat met my in vrede lewe, op 

wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die 

hakskeen teen my opgelig.
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MATTEUS 26:20 En toe dit aand geword het, 

was Hy met die twaalf aan tafel.

21 En terwyl hulle eet, sê Hy: Voorwaar Ek sê 

vir julle, een van julle sal My verraai.

22 Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen 

van hulle aan Hom te sê: Is dit miskien ek, 

Here?

23 Toe antwoord Hy en sê: Hy wat saam met 

My sy hand in die skottel insteek, hy sal My 

verraai.

24 Die Seun van die mens gaan wel heen 

soos daar van Hom geskrywe is, maar wee 

daardie man deur wie die Seun van die 

mens verraai word! Dit sou vir hom goed 

gewees het as daardie man nie gebore was 

nie.

25 En Judas, wat Hom sou verraai, antwoord en 

sê: Is dit miskien ek, Rabbi? Hy antwoord 

hom: Jy het dit gesê.

LUKAS 11:53 En toe Hy dit aan hulle sê, 

begin die skrifgeleerdes en die Fariseërs 

Hom skerp in die oog te hou en Hom uit te 

vra oor baie dinge,

54 om vir Hom ‘n strik te stel en te probeer om 

iets uit sy mond op te vang, sodat hulle Hom 

kon beskuldig.

LUKAS 20:20 En hulle het Hom in die oog 

gehou en spioene gestuur wat geveins het 

dat hulle regverdig was, sodat hulle Hom op 

‘n woord kon betrap, om Hom oor te lewer 

aan die owerheid en aan die gesag van die 

goewerneur.

LUKAS 22:47 En terwyl Hy nog spreek, 

kom daar ‘n skare; en hy wat Judas genoem 

word, een van die twaalf, het voor hulle uit 

geloop en nader gekom na Jesus om Hom te 

soen.

48 En Jesus sê vir hom: Judas, verraai jy die 

Seun van die mens met ‘n kus?

JOHANNES 13:18 Ek spreek nie van julle almal 

nie—Ek weet wie Ek uitverkies het—maar 

dat die Skrif vervul kan word: Hy wat saam 

met My brood eet, het sy hakskeen teen My 

opgelig.

19 Van nou af sê Ek dit aan julle voordat dit 

gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan 

glo dat dit Ek is.

JOHANNES 17:12 Toe Ek saam met hulle in die 

wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar. 

Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; 

en nie een van hulle het verlore gegaan nie, 

behalwe die seun van die verderf, sodat die 

Skrif vervul sou word.

Sien ook: Psalms 12:3; Psalms 22:7-9; Psalms 102:9.

F11 Die leiding van die Messias.

PSALMS 42:8 Die vloed roep na die vloed 

by die gedruis van u waterstrome; al u bare 

en u golwe het oor my heengegaan.

JESAJA 53:5 Maar Hy is ter wille van 

ons oortredinge deurboor, ter wille van ons 

ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat 

vir ons die vrede aanbring, was op Hom, 

en deur sy wonde het daar vir ons genesing 

gekom.

JESAJA 53:10 Maar dit het die HERE 

behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom 

krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer 

aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy 

sal die dae verleng, en die welbehae van die 
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HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.

MATTEUS 27:46 en omtrent die negende uur 

het Jesus met ‘n groot stem geroep en gesê: 

Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my 

God, waarom het U My verlaat?

LUKAS 22:44 En toe Hy in ‘n sware stryd 

kom, het Hy met groter inspanning gebid, 

en sy sweet het geword soos bloeddruppels 

wat op die grond val.

HEBREËRS 5:7 Hy wat in die dae van sy 

vlees gebede en smekinge met sterk geroep 

en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit 

die dood kon red, en ook verhoor is uit die 

angs—

Sien ook: Psalms 22:2-11; Psalms 88:8,16-18; Jona 2:3; Nahum 1:6; 
Markus 15:34.

B21 Die Messias is die Lig.

PSALMS 43:3 Stuur u lig en u waarheid; 

laat dié my lei; laat dié my bring na u heilige 

berg en na u woninge,

JESAJA 9:1 Die volk wat in duisternis 

wandel, het ‘n groot lig gesien; die wat woon 

in die land van die doodskaduwee, oor hulle 

het ‘n lig geskyn.

JESAJA 49:6 Hy het gesê: Dit is te gering 

dat U my Kneg sou wees om op te rig die 

stamme van Jakob en terug te bring die 

gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ‘n 

lig van die nasies, om my heil te wees tot aan 

die einde van die aarde.

JOHANNES 1:4 In Hom was lewe, en die 

lewe was die lig van die mense.

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 

geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 

kom—vol van genade en waarheid.

JOHANNES 1:17 Want die wet is deur Moses 

gegee; die genade en die waarheid het deur 

Jesus Christus gekom.

JOHANNES 8:12 En Jesus het weer met 

hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die 

wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die 

duisternis wandel nie, maar sal die lig van 

die lewe hê.

JOHANNES 9:5 So lank as Ek in die wêreld 

is, is Ek die lig van die wêreld.

JOHANNES 12:35 En Jesus sê vir hulle: Nog 

‘n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so 

lank as julle die lig het, sodat die duisternis 

julle nie oorval nie. En wie in die duisternis 

wandel, weet nie waar hy gaan nie.

36 So lank as julle die lig het, glo in die lig, 

sodat julle kinders van die lig kan word. Dit 

het Jesus gespreek, en Hy het weggegaan en 

Hom vir hulle verberg.

JOHANNES 12:46 Ek het as ‘n lig in die wêreld 

gekom, sodat elkeen wat in My glo, nie in 

die duisternis sou bly nie.

JOHANNES 14:6 Jesus antwoord hom: Ek 

is die weg en die waarheid en die lewe; 

niemand kom na die Vader behalwe deur My 

nie.
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JOHANNES 16:13 Maar wanneer Hy gekom 

het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle 

in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit 

Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, 

sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan 

julle verkondig.

1 JOHANNES 1:5 En dit is die verkondiging 

wat ons van Hom gehoor het en aan julle 

verkondig: God is lig, en geen duisternis is 

in Hom nie.

Sien ook: Psalms 36:10; Jesaja 60:1,3,19,20; Johannes 15:26; 
Johannes 2:7-10.

B12 Die volmaaktheid van die Messias.

B18 Die heiligheid, skoonheid en glorie van die 

Messias.

B23 Die genade van God en die Messias.

PSALMS 45:2 My hart word bewoë 

deur goeie woorde; ek dra my gedigte voor 

aangaande ‘n Koning; my tong is die pen van 

‘n vaardige skrywer.

3 U is veel skoner as die mensekinders; genade 

is uitgestort op u lippe; daarom het God U 

geseën vir ewig.

LUKAS 2:40 En die Kindjie het gegroei en 

sterk geword in die Gees en vol van wysheid. 

En die genade van God was op Hom.

LUKAS 2:52 En Jesus het toegeneem in 

wysheid en grootte en in genade by God en 

die mense.

LUKAS 4:21 Toe begin Hy vir hulle te sê: 

Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul.

22 En almal het vir Hom getuienis gegee en 

was verwonderd oor die aangename woorde 

wat uit sy mond kom; en hulle sê: Is Hy nie 

die seun van Josef nie?

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 

geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 

kom—vol van genade en waarheid.

JOHANNES 1:16 En uit sy volheid het ons 

almal ontvang, ja, genade op genade.

17 Want die wet is deur Moses gegee; die 

genade en die waarheid het deur Jesus 

Christus gekom.

DIE HANDELINGE APOSTELS 15:11 

Maar ons glo dat ons deur die genade van 

die Here Jesus Christus gered word op 

dieselfde manier as hulle ook.

ROMEINE 3:24 en hulle word deur sy 

genade sonder verdienste geregverdig deur 

die verlossing wat in Christus Jesus is.

ROMEINE 5:15 Maar dit is met die misdaad 

nie soos met die genadegawe nie; want as 

deur die misdaad van die één baie gesterf 

het, veel meer het die genade van God en 

die gawe deur die genade van die een mens, 

Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword.

1 KORINTIËRS 15:10 Maar deur die 

genade van God is ek wat ek is, en sy genade 

aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het 

oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans 

nie ek nie, maar die genade van God wat met 

my is.

2 KORINTIËRS 1:15 En in hierdie 

vertroue wou ek vroeër na julle kom, dat 
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julle ‘n tweede genade kan ontvang,

2 KORINTIËRS 12:9 En Hy het vir my 

gesê: My genade is vir jou genoeg, want my 

krag word in swakheid volbring. Baie liewer 

sal ek dus in my swakhede roem, sodat die 

krag van Christus in my kan woon.

EFFESIËRS 2:8 Want uit genade is julle 

gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself 

nie: dit is die gawe van God;

TITUS 2:11 Want die reddende genade 

van God het aan alle mense verskyn

HEBREËRS 2:9 maar ons sien Hom, naamlik 

Jesus, wat vir ‘n kort tydjie minder as die 

engele gemaak is, vanweë die lyde van die 

dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat 

Hy deur die genade van God vir elkeen die 

dood sou smaak.

JAKOBUS 4:6 Maar Hy gee groter 

genade; daarom sê Hy: God weerstaan die 

hoogmoediges, maar aan die nederiges gee 

Hy genade.

DIE OPENBARING 22:21 Die genade van 

onse Here Jesus Christus sy met julle almal! 

Amen.

Sien ook: Hooglied van Salomo 2:3; Hooglied van Salomo 5:10-16; 
Jesaja 63:9; Sagaria 9:16; Matteus 17:2; Romeine 5:17,21; Romeine 

6:1,14,15; Romeine 11:5,6; Romeine 12:3,6; Romeine 16:20; 1 
Korintiërs 3:4; 2 Korintiërs 4:15; 2 Korintiërs 8:9; 2 Korintiërs 

9:8; 2 Korintiërs 13:14; Galasiërs 1:6; Galasiërs 5:4; Effesiërs 1:7; 
Effesiërs 2:5,7; Effesiërs 4:7; Filippense 1:29; Kolossense 1:15-18; 1 
Timoteus 1:14; 2 Timoteus 2:6; Titus 3:7; Hebreërs 1:3; Hebreërs 
4:16; Hebreërs 7:26; Hebreërs 10:29; Hebreërs 12:15,28; Hebreërs 
13:9; 1 Petrus 1:10,13; 1 Petrus 2:19,20; 1 Petrus 5:10,12; 2 Petrus 

3:18; Die openbaring 1:13-18.

B14 Die Messias verkondig die glorie van God.

B17 Die deemoedigheid en swakheid van die 

Messias.

E09 Die geregtigheid van die Messias.

PSALMS 45:4 Gord u swaard aan die heup, 

o held, u majesteit en u heerlikheid;

5 ja, u heerlikheid! Ry voorspoedig ter wille van 

waarheid en ootmoed en geregtigheid; en laat 

u regterhand U vreeslike dinge leer!

SEFANJA 2:3 Soek die HERE, o alle 

ootmoediges van die land, wat sy ordening 

onderhou; soek geregtigheid, soek 

ootmoedigheid—miskien sal julle verborge 

bly op die dag van die toorn van die HERE.

MATTEUS 11:29 Neem my juk op julle en leer 

van My, want Ek is sagmoedig en nederig 

van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;

MATTEUS 21:5 Sê vir die dogter van Sion: 

Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, 

en Hy sit op ‘n esel, ja, ‘n jong esel, die vul 

van ‘n pakdier.

JOHANNES 17:17 Heilig hulle in u waarheid; u 

woord is die waarheid.

2 KORINTIËRS 10:1 En ek self, 

Paulus, bid julle by die sagmoedigheid en 

vriendelikheid van Christus, ek wat in julle 

teenwoordigheid wel nederig is onder julle, 

maar in my afwesigheid moedig teenoor 

julle—

GALASIËRS 5:22 Maar die vrug van die Gees 

is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, 

vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 

sagmoedigheid, selfbeheersing.
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EFFESIËRS 4:2 met alle nederigheid en 

sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl 

julle mekaar in liefde verdra

KOLOSSENSE 3:12 Beklee julle dan, as 

uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, 

met innerlike ontferming, goedertierenheid, 

nederigheid, sagmoedigheid, 

lankmoedigheid.

1 TIMOTEUS 6:11 Maar jy, man van God, 

vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die 

geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, 

lydsaamheid, sagmoedigheid.

HEBREËRS 4:12 Want die woord van God 

is lewend en kragtig en skerper as enige 

tweesnydende swaard, en dring deur tot die 

skeiding van siel en gees en van gewrigte 

en murg, en is ‘n beoordelaar van die 

oorlegginge en gedagtes van die hart.

DIE OPENBARING 1:16 En in sy regterhand 

het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp 

tweesnydende swaard het uit sy mond 

uitgegaan, en sy aangesig was soos die son 

wat skyn in sy krag.

DIE OPENBARING 19:11 Toe het ek die 

hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit 

perd, en Hy wat daarop sit, word genoem 

Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer 

oorlog in geregtigheid.

12 En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy 

hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat 

geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe 

Hy self.

13 En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed 

gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van 

God.

14 En die leërs in die hemel het Hom gevolg op 

wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.

15 En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard 

om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal 

hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die 

parskuip van die wyn van die grimmigheid 

en van die toorn van God, die Almagtige.

DIE OPENBARING 19:21 En die ander is 

gedood met die swaard wat uit die mond 

gaan van Hom wat op die perd sit; en al die 

voëls is versadig van hulle vlees.

Sien ook: Numeri 12:3; Psalms 18:36; Jesaja 49:2,3; Jesaja 63:1-6; 1 
Korintiërs 4:21; 2 Korintiërs 6:4-7; Galasiërs 6:1; 2 Timoteus 2:25; 

Titus 3:2; Jakobus 1:21; 1 Petrus 3:15.

B16 Die mag en gesag van die Messias.

PSALMS 45:6 U pyle is skerp (volke val 

onder U!); hulle tref in die hart van die 

Koning se vyande.

MATTEUS 28:19 Gaan dan heen, maak 

dissipels van al die nasies, en doop hulle 

in die Naam van die Vader en die Seun en 

die Heilige Gees; en leer hulle om alles te 

onderhou wat Ek julle beveel het.

DIE HANDELINGE APOSTELS 4:4 En baie 

van die wat die woord gehoor het, het geglo; 

en die getal van die manne het omtrent vyf 

duisend geword.

2 KORINTIËRS 10:3 Want hoewel ons 

in die vlees wandel, voer ons die stryd nie 

volgens die vlees nie;

4 want die wapens van ons stryd is nie vleeslik 

nie, maar kragtig deur God om vestings neer 

te werp,
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5 terwyl ons planne verbreek en elke skans 

wat opgewerp word teen die kennis van 

God, en elke gedagte gevange neem tot die 

gehoorsaamheid aan Christus,

HEBREËRS 4:12 Want die woord van God 

is lewend en kragtig en skerper as enige 

tweesnydende swaard, en dring deur tot die 

skeiding van siel en gees en van gewrigte 

en murg, en is ‘n beoordelaar van die 

oorlegginge en gedagtes van die hart.

13 En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom 

nie, maar alles is oop en bloot voor die oë 

van Hom met wie ons te doen het.

Sien ook: #1; Psalms 22:28,29; Psalms 66:3,4; Die handelinge 
apostels 5:14; Die handelinge apostels 6:7.

B05 Die Messias is gevul met die Heilige 

Gees.

E08 Die regverdigheid van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H04 Die troon van die Messias.

     

PSALMS 45:7 U troon, o God, is vir ewig 

en altyd; die septer van u koninkryk is ‘n 

regverdige septer.

8 U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. 

Daarom het, o God, u God U gesalf met 

vreugde-olie bo u metgeselle.

MATTEUS 3:15 Maar Jesus het geantwoord 

en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want só 

pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. 

Daarna het hy Hom toegelaat.

LUKAS 1:32 Hy sal groot wees en die 

Seun van die Allerhoogste genoem word; en 

die Here God sal aan Hom die troon van sy 

vader Dawid gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

JOHANNES 1:1 In die begin was die Woord, 

en die Woord was by God, en die Woord was 

God.

DIE HANDELINGE APOSTELS 10:37 

Julle weet van die saak wat deur die hele 

Judéa gebeur het en van Galiléa af begin het, 

ná die doop wat Johannes gepreek het,

38 met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe 

God Hom gesalf het met die Heilige Gees en 

met krag. Hy het die land deurgegaan, goed 

gedoen en almal genees wat onder die mag 

van die duiwel was, omdat God met Hom 

was.

HEBREËRS 1:8 maar van die Seun: U troon, 

o God, is tot in alle ewigheid, die septer van 

u koninkryk is ‘n regverdige septer;

9 U het geregtigheid liefgehad en 

ongeregtigheid gehaat; daarom het, o God, 

u God U gesalf met vreugde-olie bo u 

metgeselle;

HEBREËRS 7:26 Want so ‘n hoëpriester was 

vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, 

onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en 

wat hoër as die hemele geword het;

Sien ook: #1; Psalms 33:5; Psalms 89:30,37,38; Psalms 93:2; 
Psalms 145:13.
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D04 Die amp van die Messias as Koning.

E16 Die Messias sal Sy mense seën.

PSALMS 45:10 Dogters van konings is onder 

u staatsdogters; die koningin staan aan u 

regterhand in goud van Ofir.

14 Louter heerlikheid is die Koning se dogter 

daarbinne; van gouddraad is haar kleding.

15 In veelkleurige gewade word sy na die 

Koning gelei; jonkvroue agter haar, haar 

vriendinne, word na U gebring.

16 Hulle word gelei met vreugde en gejuig; 

hulle gaan in die Koning se paleis in.

HOOGLIED VAN SALOMO 1:4 Trek my 

agter u aan, laat ons gou maak! Die koning 

het my in sy binnekamers gebring. Ons wil 

juig en ons in u verheug, ons wil u liefde 

prys meer as wyn. Met reg het hulle u lief.

HOOGLIED VAN SALOMO 2:10 My 

beminde begin toe en sê vir my: Staan op, 

my vriendin, my skone, kom dan tog!

HOOGLIED VAN SALOMO 6:2 My 

beminde het afgeloop na sy tuin, na die 

balsembeddings om hom te vermaak in die 

tuine en om lelies te versamel.

3 Ek is my beminde s’n, en my beminde is 

myne—hy wat herder is onder die lelies.

JESAJA 61:10 Ek is baie bly in die HERE, 

my siel juig in my God; want Hy het my 

beklee met die klere van heil, my in die 

mantel van geregtigheid gewikkel—soos ‘n 

bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel 

ombind, en soos ‘n bruid wat haar versier 

met haar juwele.

JOHANNES 17:24 Vader, Ek wil dat waar Ek 

is, hulle wat U My gegee het, ook saam met 

My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan 

aanskou wat U My gegee het, omdat U My 

liefgehad het voor die grondlegging van die 

wêreld.

2 KORINTIËRS 11:2 Want ek is jaloers 

oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want 

ek het julle aan een man verbind, om julle as 

‘n reine maagd aan Christus voor te stel.

1 TESSALONISENSE 4:17 Daarna sal ons wat 

in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke 

weggevoer word die Here tegemoet in die 

lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

2 TESSALONISENSE 1:10 wanneer Hy 

kom om verheerlik te word in sy heiliges 

en bewonder te word in almal wat glo, in 

daardie dag; want ons getuienis het by julle 

geloof gevind.

1 JOHANNES 3:2 Geliefdes, nou is ons kinders 

van God, en dit is nog nie geopenbaar wat 

ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as 

Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat 

ons Hom sal sien soos Hy is.

DIE OPENBARING 3:5 Wie oorwin, sal 

beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam 

nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en 

Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor 

sy engele.

DIE OPENBARING 7:15 Daarom is hulle 

voor die troon van God en dien Hom dag en 

nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, 

sal sy tent oor hulle oopspan.

16 Hulle sal nie meer honger en nie meer dors 
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hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op 

hulle val nie;

17 want die Lam wat in die middel van die 

troon is, sal hulle laat wei en hulle na 

lewende waterfonteine lei, en God sal alle 

trane van hulle oë afvee.

DIE OPENBARING 19:7 Laat ons bly wees 

en ons verheug en aan Hom die heerlikheid 

gee, want die bruilof van die Lam het gekom 

en sy vrou het haar gereed gemaak.

8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met 

rein en blink fyn linne, want die fyn linne is 

die regverdige dade van die heiliges.

Sien ook: Jesaja 35:10; Jesaja 51:11; Jesaja 55:12,13; Jesaja 60:19,20; 
Effesiërs 2:4-6.

D04 Die amp van die Messias as Koning.

E25 Die Messias sal geglo en geprys word.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 45:17 In die plek van u vaders sal u 

seuns wees; U sal hulle aanstel as vorste in 

die hele land.

18 U Naam wil ek vermeld van geslag tot 

geslag; daarom sal die volke U loof vir ewig 

en altyd.

MATTEUS 19:28 En Jesus sê vir hulle: 

Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My 

gevolg het, in die wedergeboorte wanneer 

die Seun van die mens op sy heerlike troon 

gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en 

die twaalf stamme van Israel sal oordeel.

29 En elkeen wat huise of broers of susters 

of vader of moeder of vrou of kinders of 

grond ter wille van my Naam verlaat het, sal 

honderd maal soveel ontvang en die ewige 

lewe beërwe.

MATTEUS 26:13 Voorwaar Ek sê vir julle, oral 

waar hierdie evangelie verkondig sal word in 

die hele wêreld, sal ook gespreek word van 

wat sy gedoen het, tot ‘n gedagtenis aan haar.

MATTEUS 28:19 Gaan dan heen, maak 

dissipels van al die nasies, en doop hulle 

in die Naam van die Vader en die Seun en 

die Heilige Gees; en leer hulle om alles te 

onderhou wat Ek julle beveel het.

1 PETRUS 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore 

geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige 

volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te 

verkondig die deugde van Hom wat julle uit 

die duisternis geroep het tot sy wonderbare 

lig,

DIE OPENBARING 5:9 Toe sing hulle ‘n 

nuwe lied en sê: U is waardig om die boek 

te neem en sy seëls oop te maak, want U 

is geslag en het ons vir God met u bloed 

gekoop uit elke stam en taal en volk en 

nasie,

10 en het ons konings en priesters vir onse God 

gemaak, en ons sal as konings op die aarde 

heers.

Sien ook: #1; #2; #4.
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

E18 God sal tussen Sy mense woon.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H05 Die komende glorie en mag van die 

Messias.

PSALMS 46:5 Die stroompies van ‘n rivier 

maak die Godstad bly, die heiligste van die 

woninge van die Allerhoogste.

6 God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie; 

God sal dit help as die dag aanbreek.

7 Nasies het gebruis, koninkryke het 

gewankel; Hy het sy stem verhef; die aarde 

bewe.

8 Die HERE van die leërskare is met ons; die 

God van Jakob is ‘n rotsvesting vir ons. Sela.

9 Kom, aanskou die dade van die HERE, wat 

verskriklike dinge oor die aarde bring,

10 wat die oorloë laat ophou tot by die einde 

van die aarde, die boog verbreek en die spies 

stukkend slaan, die strydwaens met vuur 

verbrand.

11 Laat staan en weet dat Ek God is; Ek sal hoog 

wees onder die nasies, hoog op die aarde.

12 Die HERE van die leërskare is met ons; die 

God van Jakob is ‘n rotsvesting vir ons. Sela.

JESAJA 2:4 En Hy sal oordeel tussen die 

nasies en regspreek oor baie volke; en hulle 

sal van hul swaarde pikke smee en van hul 

spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen 

nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie 

meer leer om oorlog te voer nie.

MIGA 4:3 En Hy sal oordeel tussen 

baie volke en regspreek vir magtige nasies 

tot in die verte; en hulle sal van hul swaarde 

pikke smee en van hul spiese snoeimesse; 

nie meer sal nasie teen nasie die swaard 

ophef nie, en hulle sal nie meer leer om 

oorlog te voer nie.

4 Maar hulle sal sit elkeen onder sy 

wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder 

dat iemand hulle verskrik; want die mond 

van die HERE van die leërskare het dit 

gespreek.

SAGARIA 2:10 Jubel, en wees bly, o dogter 

van Sion! Want kyk, Ek kom om in jou 

midde te woon, spreek die HERE.

JOHANNES 3:14 En soos Moses die slang in 

die woestyn verhoog het, so moet die Seun 

van die mens verhoog word,

JOHANNES 12:32 En Ek, as Ek van die aarde 

verhoog word, sal almal na My toe trek.

JOHANNES 17:1 Dit het Jesus gespreek, en 

Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: 

Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, 

sodat u Seun U ook kan verheerlik—

2 soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, 

sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, 

die ewige lewe kan gee.

3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die 

enige waaragtige God, en Jesus Christus wat 

U gestuur het.

4 Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk 

wat U My gegee het om te doen, het Ek 

volbring.

5 En nou, Vader, verheerlik My by Uself met 

die heerlikheid wat Ek by U gehad het 

voordat die wêreld was.

DIE HANDELINGE APOSTELS 5:31 Hom 

het God as Leidsman en Verlosser deur sy 

regterhand verhoog om aan Israel bekering 
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en vergifnis van sondes te skenk.

DIE OPENBARING 15:3 En hulle het die 

lied gesing van Moses, die dienskneg van 

God, en die lied van die Lam, en gesê: 

Groot en wonderlik is u werke, Here God, 

Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, 

o Koning van die heiliges!

4 Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam 

nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; 

want al die nasies sal kom en voor U aanbid, 

omdat u regverdige dade openbaar geword 

het.

Sien ook: #2, #5; Psalms 66:7; Psalms 83:3-5; Jesaja 5:16; Jesaja 
8:9; Jeremia 16:19; Habakuk 2:20; Johannes 8:28; Die handelinge 

apostels 2:33; Filippense 2:9.

D04 Die amp van die Messias as Koning.

G02 Die hemelvaart van die Messias word 

voorspel.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

   

PSALMS 47:2 Alle volke, klap met die 

hande; juig tot eer van God met ‘n stem van 

gejubel!

3 Want die HERE, die Allerhoogste, is gedug, 

‘n groot Koning oor die hele aarde.

4 Hy bring volke onder ons en nasies onder 

ons voete.

5 Hy kies ons erfdeel vir ons uit, die trots van 

Jakob wat Hy liefhet. Sela.

6 God vaar op met gejuig, die HERE met 

basuingeklank.

7 Psalmsing tot eer van God, psalmsing! 

Psalmsing tot eer van ons Koning, 

psalmsing!

8 Want God is Koning van die hele aarde; 

psalmsing met ‘n onderwysing.

9 God regeer oor die nasies; God sit op sy 

heilige troon.

10 Die edeles van die volke het vergader—’n 

volk van die God van Abraham; want aan 

God behoort die skilde van die aarde. Hoog 

verhewe is Hy!

LUKAS 24:50 En Hy het hulle uitgelei tot 

by Betánië. En Hy het sy hande opgehef en 

hulle geseën.

51 En terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle 

geskei en is in die hemel opgeneem.

52 En hulle het Hom aanbid en na Jerusalem 

teruggegaan met groot blydskap.

53 En hulle was gedurig in die tempel en het 

God geprys en gedank. Amen.

DIE HANDELINGE APOSTELS 1:6 Die wat 

bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: 

Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk 

vir Israel weer oprig?

7 En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe 

om die tye of geleenthede te weet wat die 

Vader deur sy eie mag bepaal het nie;

8 maar julle sal krag ontvang wanneer die 

Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my 

getuies wees in Jerusalem sowel as in die 

hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste 

van die aarde.

9 En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem 

terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom 

voor hulle oë weggeneem.

10 En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl 

Hy weggaan, staan daar twee manne in wit 

klere by hulle,

11 wat sê: Galilése manne, waarom staan julle 

en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat 

van julle opgeneem is in die hemel, sal net 

so kom soos julle Hom na die hemel sien 

wegvaar het.
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EFFESIËRS 4:8 Daarom sê Hy: Toe Hy 

opgevaar het in die hoogte, het Hy die 

gevangenes gevange geneem en gawes aan 

die mense gegee.

9 Maar dít: Hy het opgevaar—wat beteken dit 

anders as dat Hy ook eers neergedaal het in 

die onderste dele van die aarde?

10 Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy 

wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat 

Hy alles tot volheid kan bring.

1 TIMOTEUS 3:16 En, onteenseglik, die 

verborgenheid van die godsaligheid is 

groot: God is geopenbaar in die vlees, is 

geregverdig in die Gees, het verskyn aan 

engele, is verkondig onder die heidene, 

is geglo in die wêreld, is opgeneem in 

heerlikheid.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

Sien ook: #1; #2; #4; #5; Deuteronomium 33:29; Josua 21:44; 
Psalms 18:48; Psalms 24:7-10; Psalms 68:18,19,25,26,34; Die 

openbaring 20.

E14 Die Messias sal die dood en donker 

oorkom.

G01 Die opstanding van die Messias word 

voorspel.

PSALMS 49:16 Maar God sal my siel loskoop 

van die mag van die doderyk, want Hy sal 

my opneem. Sela.

JOHANNES 20:11 Maar Maria het buitekant by 

die graf gestaan en ween; en terwyl sy ween, 

buk sy na die graf toe

12 en sien twee engele daar sit met wit klere 

aan, een by die hoof en een by die voete waar 

die liggaam van Jesus gelê het.

JOHANNES 20:15 Jesus sê vir haar: Vrou, 

waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink 

dat dit die tuinier was en antwoord hom: 

Meneer, as u Hom weggedra het, sê vir my 

waar u Hom neergelê het, en ek sal Hom 

wegneem.

16 Jesus sê vir haar: Maria! Sy draai haar om en 

sê vir Hom: Rabboeni! dit beteken Meester.

17 Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want 

Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie; 

maar gaan na my broeders en sê vir hulle: 

Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en 

my God en julle God.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:27 Want U 

sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u 

Heilige oorgee om verderwing te sien nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:35 

Daarom sê Hy ook op ‘n ander plek: U sal 

u Heilige nie oorgee om verderwing te sien 

nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 26:23 

dat die Christus moes ly en die eerste wees 

uit die opstanding van die dode, en ‘n lig aan 

die volk en die heidene sou verkondig.

Sien ook: Psalms 16:10; Psalms 30:4; Psalms 71:20; Psalms 86:13; 
Jona 2:4-6.
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H01 Die wederkoms van die Messias word 

voorspel.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 50:2 Uit Sion, die volkomenheid 

van skoonheid, verskyn God in ligglans.

3 Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur 

verteer voor sy aangesig, en rondom Hom 

storm dit geweldig.

4 Hy roep na die hemel daarbo, en na die 

aarde, om sy volk te oordeel:

5 Versamel my gunsgenote vir My, hulle wat 

my verbond by die offer sluit!

6 En—die hemele verkondig sy geregtigheid, 

want God staan gereed om te oordeel! Sela.

PSALMS 97:6 Die hemele verkondig 

sy geregtigheid, en al die volke sien sy 

heerlikheid.

JESAJA 12:6 Juig en jubel, o inwoners van 

Sion! Want die Heilige van Israel is groot in 

julle midde.

JESAJA 33:22 Want die HERE is ons 

Regter, die HERE is ons Aanvoerder, die 

HERE is ons Koning: Hy sal ons verlos.

MATTEUS 24:31 En Hy sal sy engele uitstuur 

met harde trompetgeluid, en hulle sal 

sy uitverkorenes versamel uit die vier 

windstreke, van die een einde van die 

hemele af tot die ander einde daarvan.

JOHANNES 12:48 Wie My verwerp en my 

woorde nie aanneem nie, het een wat hom 

oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit 

sal hom oordeel in die laaste dag.

DIE HANDELINGE APOSTELS 17:31 

omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die 

wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 

‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het 

hiervan aan almal sekerheid gegee deur 

Hom uit die dode op te wek.

ROMEINE 2:5 Maar ooreenkomstig jou 

verhardheid en onbekeerlike hart vergader 

jy vir jou toorn as ‘n skat in die dag van die 

toorn en die openbaring van die regverdige 

oordeel van God

ROMEINE 2:16 in die dag wanneer God die 

verborge dinge van die mense deur Jesus 

Christus sal oordeel, volgens my evangelie.

1 TESSALONISENSE 4:16 Want die Here self 

sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, 

met die stem van ‘n aartsengel en met 

geklank van die basuin van God; en die wat 

in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam 

met hulle in wolke weggevoer word die Here 

tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by 

die Here wees.

2 TIMOTEUS 4:1 Ek besweer jou dan voor God 

en die Here Jesus Christus, wat die lewende 

en die dode sal oordeel by sy verskyning en 

sy koninkryk:

HEBREËRS 12:22 Maar julle het gekom by die 

berg Sion en die stad van die lewende God, 

die hemelse Jerusalem en tien duisende 

engele,

23 by die feestelike vergadering en die 

gemeente van eersgeborenes wat in die 
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hemele opgeskrywe is, en by God, die 

Regter van almal, en by die geeste van die 

volmaakte regverdiges,

24 en by Jesus, die Middelaar van die 

nuwe testament, en die bloed van die 

besprenkeling wat van beter dinge spreek as 

Abel.

25 Pas op dat julle Hom wat spreek, nie 

afwys nie; want as húlle nie ontvlug het 

nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde 

‘n goddelike waarskuwing gegee het, veel 

minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat 

Hy uit die hemele spreek.

26 Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou 

het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek 

nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel 

bewe.

DIE OPENBARING 15:4 Wie sal U nie vrees 

nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 

Want U alleen is heilig; want al die nasies sal 

kom en voor U aanbid, omdat u regverdige 

dade openbaar geword het.

DIE OPENBARING 16:5 En ek het die engel 

van die waters hoor sê: Regverdig, Here, is U 

wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U 

hierdie oordeel uitgevoer het;

6 want hulle het die bloed van heiliges en 

profete vergiet, en U het aan hulle bloed 

gegee om te drink, want hulle het dit 

verdien.

7 En ek het ‘n ander een uit die altaar hoor 

sê: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en 

regverdig is u oordele.

DIE OPENBARING 19:2 Want sy oordele 

is waaragtig en regverdig; want Hy het die 

groot hoer geoordeel wat die aarde met haar 

hoerery verderf het, en Hy het die bloed van 

sy diensknegte op haar gewreek.

DIE OPENBARING 22:20 Hy wat dit getuig, 

sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here 

Jesus!

Sien ook: #1; #6; Genesis 18:25; Psalms 7:12; Psalms 94:2; 1 
Korintiërs 6:2,3; Jakobus 5:9; 1 Petrus 4:5; Die openbaring 11:15; 
Die openbaring 16:7; Die openbaring 19:2; Die openbaring 20.

E23 Die Messias sal Sy mense bekeer.

E27 Om ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees te gee.

I04 Die vredeoffer en die slagoffer van die 

dankfees verteenwoordig die werk die 

Messias.

PSALMS 51:19 Die offers van God is ‘n 

gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal 

U, o God, nie verag nie!

JESAJA 57:15 Want so sê die Hoë en 

Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig 

is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in 

die heilige plek en by die verbryselde en 

nederige van gees, om te laat herlewe die 

gees van die nederiges en te laat herlewe die 

hart van die verbryseldes.

MATTEUS 5:3 Salig is die wat arm van gees 

is, want aan hulle behoort die koninkryk van 

die hemele.

MARKUS 12:33 en om Hom lief te hê uit 

die hele hart en uit die hele verstand en uit 

die hele siel en uit die hele krag, en om die 

naaste lief te hê soos jouself, is meer as al 

die brandoffers en die slagoffers.

LUKAS 15:10 So, sê Ek vir julle, is daar 

blydskap voor die engele van God oor een 

PSALMS



122

sondaar wat hom bekeer.

LUKAS 18:11 En die Fariseër het gaan 

staan en by homself so gebid: o God, ek 

dank U dat ek nie soos die ander mense is 

nie—rowers, onregverdiges, egbrekers, of 

ook soos hierdie tollenaar nie.

12 Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes 

van alles wat ek verkry.

13 En die tollenaar het ver weg gestaan en wou 

selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar 

het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees 

my, sondaar, genadig!

14 Ek sê vir julle, hierdie laaste een het 

geregverdig na sy huis gegaan eerder as 

die eerste een; want elkeen wat homself 

verhoog, sal verneder word, en hy wat 

homself verneder, sal verhoog word.

ROMEINE 12:1 Ek vermaan julle dan, 

broeders, by die ontferminge van God, dat 

julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige 

en aan God welgevallige offer dit is julle 

redelike godsdiens.

1 PETRUS 2:5 en laat julle ook soos 

lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, 

‘n heilige priesterdom, om geestelike offers 

te bring wat aan God welgevallig is deur 

Jesus Christus.

Sien ook: Psalms 22:25; Psalms 34:19; Psalms 102:18; Psalms 
147:3; Jesaja 61:1-3; Jesaja 66:2; Lukas 15:2-7,21-32; Filippense 4:18; 

Hebreërs 3:16.

E26 Die verlossingswerk van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 53:7 Ag, mag die verlossing van 

Israel uit Sion kom! As God die lot van sy 

volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal 

bly wees.

JESAJA 59:20 Maar vir Sion kom Hy as 

Verlosser en vir die wat in Jakob hulle bekeer 

van oortreding, spreek die HERE.

MATTEUS 1:21 en sy sal ‘n seun baar, en jy 

moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat 

sy volk van hulle sondes sal verlos.

LUKAS 1:68 Geloofd sy die Here, die God 

van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en 

vir hulle verlossing teweeggebring het,

LUKAS 4:18 Die Gees van die Here is 

op My, omdat Hy My gesalf het om die 

evangelie aan die armes te bring. Hy het My 

gestuur om die wat verbryseld van hart is, te 

genees;

19 om aan gevangenes vrylating te verkondig 

en aan blindes herstel van gesig; om die wat 

gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die 

aangename jaar van die Here aan te kondig.

LUKAS 21:28 En as hierdie dinge begin 

gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, 

omdat julle verlossing naby is.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 
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as Ek hulle sondes wegneem.

HEBREËRS 9:12 ook nie met die bloed van 

bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, 

een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n 

ewige verlossing teweeggebring.

Sien ook: #1; # 2; #3; Psalms 14:7; Psalms 42:12; Psalms 43:5; 
Psalms 44:5; Psalms 74:12; Psalms 78:35; Psalms 111:9; Habakuk 

3:13; Lukas 1:71; Lukas 2:38; Effesiërs 1:7; Kolossense 1:14.

F05 Die Messias sal verraai word.

F11 Die leiding van die Messias.

PSALMS 55:5 My hart krimp inmekaar in 

my binneste, en verskrikkinge van die dood 

het op my geval.

6 Vrees en bewing kom oor my, en angs 

oordek my.

 

13 Want dit is geen vyand wat my smaad nie, 

anders sou ek dit dra; dit is nie my hater wat 

hom teen my groot maak nie, anders sou ek 

my vir hom wegsteek;

14 maar jy, ‘n man soos ek, my vriend en my 

vertroude!

15 Ons wat innig met mekaar omgegaan het, 

in die huis van God gewandel het met die 

woelige skare.

MATTEUS 26:31 Toe sê Jesus vir hulle: Julle 

sal almal in hierdie nag aanstoot neem 

aan My, want daar is geskrywe: Ek sal die 

herder slaan, en die skape van die kudde sal 

verstrooi word.

32 Maar nadat Ek opgestaan het, sal Ek voor 

julle uit na Galiléa gaan.

33 Daarop antwoord Petrus en sê vir Hom: Al 

sal almal ook aanstoot aan U neem, ek sal 

nooit aanstoot neem nie.

34 Jesus sê vir hom: Voorwaar Ek sê vir jou, in 

hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal 

jy My drie maal verloën.

35 Petrus sê vir Hom: Al moes ek ook saam 

met U sterwe, ek sal U nooit verloën nie! So 

het ook al die dissipels gesê.

36 Toe kom Jesus met hulle in ‘n plek met 

die naam van Getsémané, en Hy sê vir die 

dissipels: Sit hier onderwyl Ek daar gaan bid.

37 En Hy neem Petrus en die twee seuns van 

Sebedéüs saam en begin bedroef en benoud 

word.

38 Toe sê Hy vir hulle: My siel is diep bedroef 

tot die dood toe; bly hier en waak saam met 

My.

JOHANNES 13:21 Toe Jesus dit gesê het, het Hy 

in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê: 

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, een van 

julle sal My verraai.

JOHANNES 13:27 En nadat hy die stukkie 

geneem het, het die Satan in hom ingevaar. 

En Jesus sê vir hom: Wat jy doen, doen dit 

haastig.

JOHANNES 13:37 Petrus sê vir Hom: Here, 

waarom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal 

my lewe vir U gee.

38 Jesus antwoord hom: Sal jy jou lewe vir My 

gee? Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, die 

haan sal sekerlik nie kraai voordat jy My drie 

maal verloën het nie.

Sien ook: Psalms 6:4; Psalms 69:21,22; Psalms 102:4-6; Markus 
14:33,34.
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H05 Die komende glorie en mag van die 

Messias.

H08 Die Messias sal die Ewige Lewe hê.

     

PSALMS 61:7 Mag U dae by die koning se 

dae byvoeg; mag sy jare wees soos van geslag 

tot geslag.

8 Mag hy vir ewig voor die aangesig van God 

op die troon sit; beskik goedertierenheid en 

trou, dat dié hom bewaar.

2 SAMUEL 7:16 En jou huis en jou 

koningskap sal bestendig wees tot in 

ewigheid voor jou; jou troon sal vasstaan tot 

in ewigheid.

LUKAS 1:30 En die engel sê vir haar: 

Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade 

by God gevind.

31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, 

en jy moet Hom Jesus noem.

32 Hy sal groot wees en die Seun van die 

Allerhoogste genoem word; en die Here God 

sal aan Hom die troon van sy vader Dawid 

gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

HEBREËRS 9:24 Want Christus het nie 

ingegaan in ‘n heiligdom met hande 

gemaak, ‘n teëbeeld van die ware nie, maar 

in die hemel self om nou voor die aangesig 

van God vir ons te verskyn;

Sien ook: #1; Psalms 41:13; Hebreërs 7:21-25.

F03 Die Messias sal verwerp word.

PSALMS 62:4 Hoe lank sal julle aanstorm 

op ‘n man, julle almal hom verbrysel soos ‘n 

muur wat oorhang, ‘n omgestote klipmuur?

5 Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af 

te stoot; hulle het behae in leuens; met hul 

mond seën hulle, maar met hul binneste 

vloek hulle. Sela.

PSALMS 2:1 Waarom woel die nasies en 

bedink die volke nietige dinge?

2 Die konings van die aarde staan gereed, en 

die vorste hou saam raad teen die HERE en 

teen sy Gesalfde en sê:

3 Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle 

toue van ons afwerp!

MATTEUS 26:3 Toe kom die owerpriesters 

en die skrifgeleerdes en die ouderlinge 

van die volk bymekaar in die paleis van die 

hoëpriester wat Kájafas genoem word,

4 en hou saam raad om Jesus met lis gevange 

te neem en om die lewe te bring.

MATTEUS 27:1 En toe dit dag geword het, 

het al die owerpriesters en die ouderlinge 

van die volk saam raad gehou teen Jesus om 

Hom dood te maak.

JOHANNES 11:49 En een van hulle, Kájafas, 

wat daardie jaar hoëpriester was, sê vir hulle: 

Julle weet niks nie

50 en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig 

is dat een man vir die volk sterwe en nie die 

hele nasie omkom nie.

51 En dit het hy nie uit homself gesê nie; maar 

omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het 

hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou 

sterwe.
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DIE HANDELINGE APOSTELS 4:25 wat 

deur die mond van u kneg Dawid gesê het: 

Waarom het die nasies gewoed en die volke 

nietige dinge bedink?

26 Die konings van die aarde het saamgestaan 

en die owerstes het saam vergader teen die 

Here en teen sy Gesalfde.

27 Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus 

het saam met heidene en die volke van Israel 

vergader teen u heilige Kind Jesus wat U 

gesalf het,

28 om alles te doen wat u hand en u raad 

vooruit bepaal het om plaas te vind.

Sien ook: Matteus 2:14-16.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 65:3 o Hoorder van die gebed, tot 

U moet alle vlees kom!

PSALMS 22:28 Al die eindes van die aarde 

sal daaraan dink en hulle tot die HERE 

bekeer, en al die geslagte van die nasies sal 

voor u aangesig aanbid.

PSALMS 86:9 Al die nasies wat U gemaak 

het, sal kom en hulle voor u aangesig 

neerbuig, Here, en hulle sal u Naam eer;

JESAJA 66:23 En elke maand op die 

nuwemaan en elke week op die sabbat 

sal alle vlees kom om te aanbid voor my 

aangesig, sê die HERE.

LUKAS 11:9 En Ek sê vir julle: Bid, en vir 

julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; 

klop, en vir julle sal oopgemaak word.

10 Want elkeen wat bid, ontvang; en hy 

wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal 

oopgemaak word.

JOHANNES 12:32 En Ek, as Ek van die aarde 

verhoog word, sal almal na My toe trek.

1 JOHANNES 5:14 En dit is die vrymoedigheid 

wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons 

verhoor as ons iets vra volgens sy wil.

15 En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet 

ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes 

verkry wat ons van Hom gevra het.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

Sien ook: #1; Psalms 66:4; Psalms 145:18,19; Jesaja 49:6; Jesaja 
65:24; Jeremia 29:12,13.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 67:1 Vir die musiekleier; met 

snaarinstrumente. ‘n Psalm. ‘n Lied.

2 Mag God ons genadig wees en ons seën; 

mag Hy sy aangesig by ons laat skyn! Sela.

3 Sodat die mense op aarde u weg kan ken, 

onder al die nasies u heil.

4 Die volke sal U loof, o God, die volke almal 

saam sal U loof.

5 Die nasies sal bly wees en jubel, omdat U 

die volke regverdig oordeel en die nasies op 

aarde lei. Sela.

6 Die volke sal U loof, o God, die volke almal 
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saam sal U loof.

7 Die aarde het sy opbrings gelewer; God, onse 

God, sal ons seën.

8 God sal ons seën, en al die eindes van die 

aarde sal Hom vrees.

JESAJA 2:2 En aan die einde van die 

dae sal die berg van die huis van die HERE 

vasstaan op die top van die berge en verhewe 

wees bo die heuwels, en al die nasies sal 

daarheen toestroom.

3 En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat 

ons optrek na die berg van die HERE, na die 

huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy 

weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. 

Want uit Sion sal die wet uitgaan en die 

woord van die HERE uit Jerusalem.

4 En Hy sal oordeel tussen die nasies en 

regspreek oor baie volke; en hulle sal van 

hul swaarde pikke smee en van hul spiese 

snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie 

die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer 

leer om oorlog te voer nie.

DANIËL 7:14 En aan Hom is gegee 

heerskappy en eer en koningskap; en al die 

volke en nasies en tale het Hom vereer; sy 

heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie 

sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie 

vernietig sal word nie.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 15:4 Wie sal U nie vrees 

nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 

Want U alleen is heilig; want al die nasies sal 

kom en voor U aanbid, omdat u regverdige 

dade openbaar geword het.

Sien ook: #1; #2; #4; #5; Jeremia 10:10.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 68:1 Vir die musiekleier. Van 

Dawid. ‘n Psalm. ‘n Lied.

2 God staan op, sy vyande raak verstrooid, en 

sy haters vlug voor sy aangesig weg!

3 Soos rook verdryf word, verdryf U hulle; 

soos was smelt voor die vuur, vergaan die 

goddelose voor die aangesig van God.

4 Maar die regverdiges is bly, hulle juig voor 

die aangesig van God, en hulle is vrolik met 

blydskap.

5 Sing tot eer van God, psalmsing tot eer van 

sy Naam, vul die pad op vir Hom wat deur 

die woestynvlaktes ry: HERE is sy Naam; en 

jubel voor sy aangesig!

2 TESSALONISENSE 1:8 in vuur en vlam, 

wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God 

nie ken nie en op die wat aan die evangelie 

van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.

9 Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige 

verderf, weg van die aangesig van die Here 

en van die heerlikheid van sy sterkte,

DIE OPENBARING 18:20 Verbly jou oor haar, 

o hemel, en o heilige apostels en profete, 

omdat God julle oordeel aan haar voltrek 

het!
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DIE OPENBARING 19:7 Laat ons bly wees 

en ons verheug en aan Hom die heerlikheid 

gee, want die bruilof van die Lam het gekom 

en sy vrou het haar gereed gemaak.

Sien ook: #1; Eksodus 3:14; Jesaja 12:4-6; 1 Tessalonisense 5:16; 1 
Petrus 1:8; Die openbaring 6:16,17.

G02 Die hemelvaart van die Messias word 

voorspel.

G04 Die Messias sal Sy Gees uitstort.

PSALMS 68:19 U het opgeklim na die 

hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het 

geskenke geneem onder die mense; ja, ook 

wederstrewiges om daar te woon, o HERE 

God!

MARKUS 16:19 Nadat die Here dan met 

hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die 

hemel en het gaan sit aan die regterhand van 

God.

LUKAS 24:51 En terwyl Hy hulle seën, 

het Hy van hulle geskei en is in die hemel 

opgeneem.

JOHANNES 7:39 En dit het Hy gesê van die 

Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; 

want die Heilige Gees was daar nog nie, 

omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 1:2 tot op 

die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan 

die apostels wat Hy uitverkies het, deur die 

Heilige Gees bevele gegee het;

DIE HANDELINGE APOSTELS 1:8 maar julle 

sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees 

oor julle kom, en julle sal my getuies wees 

in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en 

Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

9 En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem 

terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom 

voor hulle oë weggeneem.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:17 En in die 

laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees 

uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle 

dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal 

gesigte sien, en julle ou mense sal drome 

droom.

18 En ook op my diensknegte en diensmaagde 

sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en 

hulle sal profeteer.

ROMEINE 12:6 En ons besit genadegawes 

wat verskil volgens die genade wat aan ons 

gegee is:

7 is dit profesie, na die maat van die geloof; of 

bediening, in die werk van bediening; of wie 

leer, in die lering;

EFFESIËRS 1:3 Geseënd is die God en 

Vader van onse Here Jesus Christus wat ons 

geseën het met alle geestelike seëninge in 

die hemele in Christus,

EFFESIËRS 4:8 Daarom sê Hy: Toe Hy 

opgevaar het in die hoogte, het Hy die 

gevangenes gevange geneem en gawes aan 

die mense gegee.

9 Maar dít: Hy het opgevaar—wat beteken dit 

anders as dat Hy ook eers neergedaal het in 

die onderste dele van die aarde?

HEBREËRS 4:14 Terwyl ons dan ‘n groot 

Hoëpriester het wat deur die hemele 

deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van 
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God, laat ons die belydenis vashou.

HEBREËRS 6:20 waar Jesus as voorloper vir 

ons ingegaan het, Hy wat volgens die orde 

van Melgisédek ‘n hoëpriester geword het vir 

ewig.

HEBREËRS 8:1 Die hoofsaak nou van 

wat ons gesê het, is dít: Ons het so ‘n 

Hoëpriester wat gaan sit het aan die 

regterhand van die troon van die Majesteit in 

die hemele,

Sien ook: Psalms 24:3,7-10; Psalms 47:6; Psalms 72:17-19; Psalms 
104:3; Psalms 110:1; 1 Korintiërs 12:4-10; 1 Petrus 3:22.

F11 Die leiding van die Messias.

F12 Die Messias sal teëstand ervaar.

PSALMS 69:5 Die wat my sonder oorsaak 

haat, is meer as die hare van my hoof; die 

wat klaar staan om my te vernietig, wat 

sonder grond my vyande is, is magtig; wat ek 

nie geroof het nie, moet ek dan teruggee.

JOHANNES 15:25 Maar die woord wat in hulle 

wet geskrywe is, moet vervul word: Hulle het 

My sonder oorsaak gehaat.

JOHANNES 19:4 Pilatus gaan toe weer 

buitentoe en sê vir hulle: Kyk, ek bring Hom 

vir julle uit buitentoe, sodat julle kan weet 

dat ek in Hom geen skuld vind nie.

2 KORINTIËRS 5:21 Want Hy het Hom 

wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons 

gemaak, sodat ons kan word geregtigheid 

van God in Hom.

1 PETRUS 2:22 Hy wat geen sonde gedoen 

het nie, en in wie se mond geen bedrog 

gevind is nie;

1 PETRUS 2:24 wat self ons sondes in sy 

liggaam op die kruishout gedra het, sodat 

ons die sondes kan afsterwe en vir die 

geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle 

genees is.

1 PETRUS 3:18 Want Christus het ook 

eenmaal vir die sondes gely, Hy die 

Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot 

God te bring—Hy wat wel gedood is na die 

vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;

Sien ook: Psalms 35:19; Psalms 109:3; Jesaja 53:4-7; Matteus 
26:59.

F11 Die leiding van die Messias.

PSALMS 69:8 Want om U ontwil dra ek 

smaad, bedek skande my aangesig.

9 Vreemd het ek vir my broers geword en ‘n 

onbekende vir die seuns van my moeder.

10 Want die ywer vir u huis het my verteer, en 

die smaadhede van die wat U smaad, het op 

my geval.

MATTEUS 26:48 En sy verraaier het vir hulle 

‘n teken gegee en gesê: Die een wat ek sal 

soen, dit is Hy, gryp Hom!

49 En dadelik gaan hy na Jesus en sê: Gegroet, 

Rabbi! en hy het Hom gesoen.

50 Maar Jesus sê vir hom: Vriend, waarvoor is 

jy hier? Toe kom hulle nader en slaan die 

hande aan Jesus en gryp Hom.

MATTEUS 26:56 Maar dit het alles gebeur, 
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dat die Skrifte van die profete vervul sou 

word. Toe het al die dissipels Hom verlaat en 

gevlug.

MATTEUS 26:74 Toe begin hy homself te 

verwens en te sweer: Ek ken die man nie.

JOHANNES 1:10 Hy was in die wêreld, en 

die wêreld het deur Hom ontstaan, en die 

wêreld het Hom nie geken nie.

11 Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie 

mense het Hom nie aangeneem nie.

JOHANNES 2:16 En vir die duiweverkopers 

het Hy gesê: Neem daardie dinge hier 

weg; moenie die huis van my Vader ‘n 

handelshuis maak nie.

17 En sy dissipels het onthou dat daar geskrywe 

is: Die ywer vir u huis het my verteer.

JOHANNES 7:5 Want ook sy broers het nie in 

Hom geglo nie.

JOHANNES 15:21 Maar al hierdie dinge sal 

hulle aan julle doen ter wille van my Naam, 

omdat hulle Hom nie ken wat My gestuur 

het nie.

22 As Ek nie gekom en met hulle gespreek het 

nie, sou hulle geen sonde hê nie; maar nou 

het hulle geen verskoning vir hul sonde nie.

23 Wie my haat, haat ook my Vader.

24 As Ek nie die werke onder hulle gedoen het 

wat niemand anders gedoen het nie, sou 

hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle 

dit gesien, en tog het hulle My sowel as my 

Vader gehaat.

ROMEINE 15:8 En ek sê dat Jesus Christus 

‘n dienaar geword het van die besnydenis ter 

wille van die waaragtigheid van God, om die 

beloftes aan die vaders te bevestig;

Sien ook: Psalms 22:7-9; Psalms 31:12; Psalms 119:139; Matteus 
26:70-74; Markus 11:15-17.

F13 Die besonderhede van die Messias se 

leiding.

PSALMS 69:20 U ken my smaad en my 

beskaming en my skande; al my teëstanders 

is voor U.

21 Die smaad breek my hart, en ek is verswak; 

ja, ek het gewag op medelyde, maar verniet; 

en op vertroosters, maar het hulle nie gevind 

nie.

22 En hulle het aan my gal gegee as my spys, en 

vir my dors het hulle my asyn laat drink.

MATTEUS 27:34 en vir Hom asyn, met gal 

gemeng, gegee om te drink; en toe Hy dit 

proe, wou Hy nie drink nie.

MATTEUS 27:39 En die verbygangers het 

Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud

40 en sê: U wat die tempel afbreek en in drie 

dae opbou, red Uself! As U die Seun van 

God is, kom af van die kruis!

41 En so het ook die owerpriesters saam met 

die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en 

gesê:

42 Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie 

verlos nie. As Hy die Koning van Israel is, 

laat Hom nou van die kruis afkom, en ons 

sal in Hom glo.

43 Hy het op God vertrou; laat Hy Hom nou 

verlos as Hy behae in Hom het; want Hy het 

gesê: Ek is die Seun van God.

44 En op dieselfde manier het die rowers wat 

saam met Hom gekruisig was, Hom ook 
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beledig.

45 En van die sesde uur af het daar duisternis 

gekom oor die hele aarde tot die negende 

uur toe;

46 en omtrent die negende uur het Jesus met 

‘n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama 

sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom 

het U My verlaat?

47 En sommige van die wat daar staan, hoor dit 

en sê: Hy roep Elía.

48 Toe hardloop daar dadelik een van hulle en 

neem ‘n spons en maak dit vol asyn, en sit 

dit op ‘n riet en laat Hom drink.

MARKUS 15:23 Toe gee hulle Hom wyn met 

mirre gemeng om te drink, maar Hy het dit 

nie geneem nie.

JOHANNES 19:28 Hierna, omdat Hy geweet 

het dat alles al volbring was—sodat die Skrif 

vervul sou word—het Jesus gesê: Ek het 

dors!

29 En daar het ‘n kan vol asyn gestaan; en 

hulle het ‘n spons met asyn gevul en op ‘n 

hisopstingel gesit en aan sy mond gebring.

30 En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit 

is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die 

gees gegee.

HEBREËRS 12:2 die oog gevestig op Jesus, die 

Leidsman en Voleinder van die geloof, wat 

vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die 

kruis verdra het, die skande verag het en aan 

die regterkant van die troon van God gaan sit 

het.

1 PETRUS 2:23 wat, toe Hy uitgeskel is, nie 

terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie 

gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan 

Hom wat regverdig oordeel;

24 wat self ons sondes in sy liggaam op die 

kruishout gedra het, sodat ons die sondes 

kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; 

deur wie se wonde julle genees is.

Sien ook: Psalms 22:7,8; Jesaja 53:3-5.

F13 Die besonderhede van die Messias se 

leiding.

PSALMS 69:27 Want hulle vervolg hom 

wat deur U swaar getref is, en vertel van die 

smart van u gewondes.

MARKUS 15:28 En die Skrif is vervul wat sê: 

En Hy is by die misdadigers gereken.

29 En die verbygangers het Hom gesmaad, 

terwyl hulle hul hoof skud en sê: Ha, U wat 

die tempel afbreek en in drie dae opbou,

30 verlos Uself en kom af van die kruis!

31 En so het ook die owerpriesters saam met 

die skrifgeleerdes gespot en vir mekaar gesê: 

Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie 

verlos nie.

32 Laat die Christus, die Koning van Israel, nou 

van die kruis afkom, sodat ons kan sien en 

glo! Ook die wat saam met Hom gekruisig 

is, het Hom beledig.

Sien ook: Jesaja 53:4,10; Sagaria 13:7.

G01 Die opstanding van die Messias word 

voorspel.

PSALMS 71:20 U wat my baie en bange 

node laat sien het, sal my weer lewend maak 

en my weer ophaal uit die watervloede van 

die aarde.
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LUKAS 24:6 Hy is nie hier nie, maar Hy 

het opgestaan. Onthou hoe Hy vir julle gesê 

het toe Hy nog in Galiléa was:

LUKAS 24:34 wat sê: Die Here het waarlik 

opgestaan en het aan Simon verskyn.

ROMEINE 14:9 Want hiervoor het Christus 

ook gesterwe en opgestaan en weer lewend 

geword, om oor dode sowel as lewende te 

heers.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:27 Want U 

sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u 

Heilige oorgee om verderwing te sien nie.

Sien ook: Psalms 16:10; Psalms 30:4; Psalms 49:16; Psalms 86:13; 
Jona 2:4-6; Die handelinge apostels 13:35.

D04 Die amp van die Messias as Koning.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H05 Die komende glorie en mag van die 

Messias.

PSALMS 72:7 In sy dae sal die regverdige 

bloei en volheid van vrede, totdat die maan 

nie meer is nie.

8 En hy sal heers van see tot see en van die 

Rivier tot by die eindes van die aarde.

9 Die bewoners van dor plekke sal voor hom 

kniel, en sy vyande sal die stof lek.

10 Die konings van Tarsis en van die eilande sal 

geskenke aanbied, die konings van Skeba en 

Seba belasting aanbring.

11 Ja, al die konings sal hulle voor hom buig, al 

die nasies sal hom dien.

12 Want hy sal die behoeftige red wat daar roep 

om hulp, en die ellendige en wie geen helper 

het nie.

13 Hy sal hom ontferm oor die arme en 

behoeftige, en die siele van die behoeftiges 

sal hy red.

14 Hy sal hulle siel verlos van verdrukking en 

geweld, en hulle bloed sal kosbaar wees in sy 

oë.

15 Mag hy dan lewe! en mag hulle aan hom gee 

van die goud van Skeba en altyddeur vir hom 

bid; mag hulle die hele dag hom seën!

16 Mag daar volheid van koring wees in die 

land, op die top van die berge; mag die vrug 

daarvan ruis soos die Líbanon; en mag hulle 

bloei uit die stad soos die plante van die 

aarde!

17 Mag sy naam vir ewig wees; mag sy naam 

uitspruit solank as die son daar is! En mag 

al die nasies in hom geseën word, hom 

gelukkig prys!

18 Geloofd sy die HERE God, die God van 

Israel, wat alleen wonders doen!

19 En geloofd sy vir ewig sy heerlike Naam! En 

laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul 

word! Amen, ja amen.

MATTEUS 2:11 En hulle het in die huis 

gegaan en die Kindjie by Maria, sy moeder, 

gevind en neergeval en Hom hulde bewys. 

Daarop maak hulle hul skatte oop en bring 

vir Hom geskenke: goud en wierook en 

mirre.

MATTEUS 28:18 En Jesus het nader gekom en 

met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee 

alle mag in die hemel en op aarde.

MARKUS 16:15 En Hy het vir hulle gesê: 
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Gaan die hele wêreld in en verkondig die 

evangelie aan die ganse mensdom.

16 Hy wat glo en hom laat doop, sal gered 

word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel 

word.

FILIPPENSE 2:10 sodat in die Naam van Jesus 

sou buig elke knie van die wat in die hemel 

en die wat op die aarde en die wat onder die 

aarde is,

HEBREËRS 13:8 Jesus Christus is gister en 

vandag dieselfde en tot in ewigheid.

DIE OPENBARING 1:18 en die lewende; 

en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle 

ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van 

die doderyk en van die dood.

DIE OPENBARING 7:9 Ná hierdie dinge 

het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot 

menigte wat niemand kon tel nie, uit alle 

nasies en stamme en volke en tale; hulle 

het gestaan voor die troon en voor die Lam, 

bekleed met wit klere en met palmtakke in 

hulle hande;

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 17:14 Hulle sal teen die 

Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin 

want Hy is die Here van die here en die 

Koning van die konings en die wat saam met 

Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.

Sien ook: #1; #2; #5; Genesis 22:18; Psalms 21:5.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

     

PSALMS 75:8 maar God is regter: Hy 

verneder die een en verhef die ander.

9 Want in die hand van die HERE is ‘n beker, 

en die wyn skuim; dit is oorvloedig gemeng, 

en Hy skink daaruit; ja, die afsaksel daarvan 

moet al die goddelose van die aarde opslurp, 

uitdrink.

LUKAS 1:52 Maghebbers het Hy van 

trone afgeruk en nederiges verhoog.

DIE HANDELINGE APOSTELS 17:31 

omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die 

wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 

‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het 

hiervan aan almal sekerheid gegee deur 

Hom uit die dode op te wek.

ROMEINE 2:16 in die dag wanneer God die 

verborge dinge van die mense deur Jesus 

Christus sal oordeel, volgens my evangelie.

2 TIMOTEUS 4:1 Ek besweer jou dan voor God 

en die Here Jesus Christus, wat die lewende 

en die dode sal oordeel by sy verskyning en 

sy koninkryk:

DIE OPENBARING 14:9 En ‘n derde engel 

het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: 

As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n 

merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang,

10 sal hy self ook drink van die wyn van die 

grimmigheid van God wat ongemeng 

ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy 
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sal gepynig word met vuur en swawel voor 

die heilige engele en voor die Lam.

11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot 

in alle ewigheid, en hulle het dag en nag 

geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld 

aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam 

ontvang.

DIE OPENBARING 16:19 En die groot stad 

is in drie dele verdeel, en die stede van die 

nasies het geval. En die groot Babilon is in 

gedagtenis gebring voor God, om haar te gee 

die beker met die wyn van die grimmigheid 

van sy toorn.

Sien ook: #1; #6; 1 Samuel 2:7,8; Jesaja 51:17-22; Jeremia 25:15-17.

B19 Die verborgenheid van die Messias.

PSALMS 78:2 Ek wil my mond open met ‘n 

spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom.

MATTEUS 13:10 En die dissipels het gekom 

en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle 

deur gelykenisse?

11 Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit 

aan julle gegee is om die verborgenhede van 

die koninkryk van die hemele te ken, maar 

aan hulle is dit nie gegee nie.

12 Want hy wat het, aan hom sal gegee word, 

en hy sal oorvloed hê; maar hy wat nie het 

nie, van hom sal weggeneem word ook wat 

hy het.

13 Daarom spreek Ek tot hulle deur 

gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, 

nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of 

verstaan nie.

MATTEUS 13:34 Al hierdie dinge het Jesus 

deur gelykenisse vir die skare gesê, en 

sonder gelykenis het Hy vir hulle niks gesê 

nie;

35 sodat vervul sou word die woord wat 

gespreek is deur die profeet: Ek sal my 

mond open deur gelykenisse; Ek sal 

uitspreek dinge wat verborge was van die 

grondlegging van die wêreld af.

MARKUS 4:11 En Hy sê vir hulle: Aan julle 

is dit gegee om die verborgenheid van die 

koninkryk van God te ken, maar vir hulle 

wat buite is, kom alles deur gelykenisse,

JOHANNES 16:25 Hierdie dinge het Ek deur 

gelykenisse tot julle gespreek, maar daar 

kom ‘n uur wanneer Ek nie meer deur 

gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar 

julle openlik van die Vader sal vertel.

1 KORINTIËRS 4:1 So moet ons dan 

beskou word as dienaars van Christus en 

bedienaars van die verborgenhede van God.

Sien ook: Psalms 49:5; Hosea 12:10; Matteus 21:45; Markus 3:23; 
Markus 4:2,13,33; Markus 12:1; Lukas 8:10; 1 Korintiërs 13:2; 1 

Korintiërs 14:2.

B03 Die Messias is die Seun van die mens.

H07 Die Messias sal aan die regterhand van 

God sit. 

PSALMS 80:15 o God van die leërskare, kom 

tog terug; aanskou uit die hemel en kyk, en 

gee ag op hierdie wingerdstok;

16 en wees ‘n beskerming vir wat u regterhand 

geplant het, en oor die seun wat U vir Uself 

grootgemaak het.

18 Laat u hand wees oor die man van u 

regterhand, oor die menseseun wat U vir 
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Uself grootgemaak het.

JESAJA 11:1 Maar daar sal ‘n takkie 

uitspruit uit die stomp van Isai, en ‘n loot uit 

sy wortels sal vrugte dra;

SAGARIA 3:8 Luister tog, o Josua, jy wat 

die hoëpriester is, jy en jou vriende wat voor 

jou sit—ja, wondertekens is hulle. Want kyk, 

Ek sal my Kneg, die Spruit, laat kom!

JOHANNES 15:1 Ek is die ware wynstok, en 

my Vader is die landbouer.

DIE HANDELINGE APOSTELS 10:38 

met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe 

God Hom gesalf het met die Heilige Gees en 

met krag. Hy het die land deurgegaan, goed 

gedoen en almal genees wat onder die mag 

van die duiwel was, omdat God met Hom 

was.

DIE HANDELINGE APOSTELS 15:15 

En hiermee stem die woorde van die profete 

ooreen, soos geskrywe is:

16 Daarna sal Ek terugkom en die vervalle 

hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan 

verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,

17 sodat die oorblyfsel van die mense die Here 

kan soek, en al die nasies oor wie my Naam 

uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie 

dinge doen.

KOLOSSENSE 1:15 Hy is die Beeld van 

die onsienlike God, die Eersgeborene van die 

hele skepping;

16 want in Hom is alle dinge geskape wat in 

die hemele en op die aarde is, wat sienlik en 

onsienlik is, trone sowel as heerskappye en 

owerhede en magte—alle dinge is deur Hom 

en tot Hom geskape.

17 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle 

dinge stand.

18 En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik 

die gemeente; Hy wat die begin is, die 

Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles 

die eerste kan wees.

19 Want dit het die Vader behaag dat in Hom 

die ganse volheid sou woon

HEBREËRS 1:1 Nadat God baiekeer en op 

baie maniere in die ou tyd gespreek het tot 

die vaders deur die profete, het Hy in hierdie 

laaste dae tot ons gespreek deur die Seun

2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, 

deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid 

en die afdruksel van sy wese en alle dinge 

dra deur die woord van sy krag, nadat Hy 

deur Homself die reiniging van ons sondes 

bewerk het, het gaan sit aan die regterhand 

van die Majesteit in die hoogte,

Sien ook: #2; Psalms 7:8; Psalms 80:9; Psalms 90:13; Jesaja 
63:15,17; Jeremia 2:21; Jeremia 23:5,6; Esegiël 17:22-24; Daniël 

9:16-19; Sagaria 6:12; Markus 12:1-9.

E07 Die aanbod van verlossing deur die 

Messias.

PSALMS 85:10 Gewis, sy heil is naby die wat 

Hom vrees, sodat heerlikheid in ons land 

kan woon.

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 

geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 

kom—vol van genade en waarheid.
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DIE HANDELINGE APOSTELS 

13:26 Broeders, kinders van die geslag van 

Abraham, en die onder julle wat God vrees, 

vir julle is hierdie woord van verlossing 

gestuur.

Sien ook: #2; Psalms 24:4,5; Psalms 50:23; Markus 12:32-34; Die 
handelinge apostels 10:2-4; Die handelinge apostels 13:14-16.

 

E08 Die regverdigheid van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 85:11 Goedertierenheid en trou 

ontmoet mekaar; geregtigheid en vrede kus 

mekaar.

12 Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk 

uit die hemel neer.

13 Ook gee die HERE die goeie, en ons land 

lewer sy opbrings.

14 Geregtigheid gaan voor Hom uit, en dit let 

op die weg van sy voetstappe.

MATTEUS 3:15 Maar Jesus het geantwoord 

en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want só 

pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. 

Daarna het hy Hom toegelaat.

MATTEUS 21:32 Want Johannes het na julle 

gekom in die weg van geregtigheid, en julle 

het hom nie geglo nie; maar die tollenaars 

en die hoere het hom geglo. En julle het dit 

gesien en tog nie later berou gekry om hom 

te glo nie.

JOHANNES 14:6 Jesus antwoord hom: Ek 

is die weg en die waarheid en die lewe; 

niemand kom na die Vader behalwe deur My 

nie.

ROMEINE 5:1 Omdat ons dan uit die geloof 

geregverdig is, het ons vrede by God deur 

onse Here Jesus Christus;

2 KORINTIËRS 5:21 Want Hy het Hom 

wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons 

gemaak, sodat ons kan word geregtigheid 

van God in Hom.

FILIPPENSE 1:10 om die dinge waar dit op 

aankom, te onderskei, sodat julle rein en vir 

niemand ‘n aanstoot mag wees nie, tot op 

die dag van Christus,

11 vervul met die vrug van geregtigheid wat 

daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid 

en lof van God.

2 PETRUS 3:13 Maar ons verwag volgens 

sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde 

waarin geregtigheid woon.

1 JOHANNES 2:6 Hy wat sê dat hy in Hom 

bly, behoort self ook so te wandel soos Hy 

gewandel het.

DIE OPENBARING 19:11 Toe het ek die 

hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit 

perd, en Hy wat daarop sit, word genoem 

Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer 

oorlog in geregtigheid.

Sien ook: #1; #2; Johannes 13:14-16,34; Romeine 3:25,26; Effesiërs 
5:1,2; Filippense 2:5-8; Hebreërs 12:1,2; 1 Petrus 2:18-24.
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H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 86:9 Al die nasies wat U gemaak 

het, sal kom en hulle voor u aangesig 

neerbuig, Here, en hulle sal u Naam eer;

JESAJA 66:23 En elke maand op die 

nuwemaan en elke week op die sabbat 

sal alle vlees kom om te aanbid voor my 

aangesig, sê die HERE.

SAGARIA 14:9 En die HERE sal Koning 

wees oor die hele aarde; in dié dag sal die 

HERE een wees, en sy Naam een.

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 

nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 15:4 Wie sal U nie vrees 

nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 

Want U alleen is heilig; want al die nasies sal 

kom en voor U aanbid, omdat u regverdige 

dade openbaar geword het.

Sien ook: #1; #4.

E14 Die Messias sal die dood en donker 

oorkom.

PSALMS 86:12 Here, my God, ek wil U loof 

met my hele hart en u Naam vir ewig eer;

13 want u goedertierenheid is groot oor my, en 

U het my siel uit die doderyk diep daaronder 

gered.

1 TESSALONISENSE 1:10 en sy Seun uit 

die hemele te verwag, wat Hy uit die 

dode opgewek het, Jesus wat ons van die 

toekomstige toorn verlos.

Sien ook: Psalms 16:10; Psalms 56:14; Jona 2:3-6.

B22 Die goedheid van God en die Messias.

B23 Die genade van God en die Messias.

PSALMS 86:15 Maar U, Here, is ‘n 

barmhartige en genadige God, lankmoedig 

en groot van goedertierenheid en trou.

JOHANNES 1:17 Want die wet is deur Moses 

gegee; die genade en die waarheid het deur 

Jesus Christus gekom.

ROMEINE 5:20 Maar die wet het daar 

bygekom, sodat die misdaad meer sou word; 

en waar die sonde meer geword het, het die 

genade nog meer oorvloedig geword;

21 sodat, soos die sonde geheers het in die 

dood, so ook die genade kan heers deur die 

geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus 

Christus, onse Here.

EFFESIËRS 1:9 deurdat Hy aan ons die 

verborgenheid van sy wil bekend gemaak 

het na sy welbehae wat Hy in Homself 
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voorgeneem het,

EFFESIËRS 2:4 Maar God, wat ryk is in 

barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde 

waarmee Hy ons liefgehad het,

5 ook toe ons dood was deur die misdade, 

lewend gemaak saam met Christus—uit 

genade is julle gered—

6 en saam opgewek en saam laat sit in die 

hemele in Christus Jesus,

7 sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon 

die uitnemende rykdom van sy genade in 

goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.

Sien ook: Psalms 86:5; Psalms 103:8; Psalms 111:4; Psalms 130:4,7; 
Psalms 145:8; Joël 2:13; Miga 7:18.

F06 Die Messias sal alleen gelaat word.

F13 Die besonderhede van die Messias se 

leiding.

PSALMS 88:15 HERE, waarom verstoot U 

my siel, verberg U u aangesig vir my?

16 Van jongs af is ek ellendig en klaar om 

te sterwe; ek dra u verskrikkinge, ek is 

radeloos.

17 U toorngloed het oor my gegaan; u 

verskrikkinge vernietig my;

18 die hele dag omring hulle my soos water, 

saam omsingel hulle my.

19 U het vriend en metgesel ver van my 

verwyder; my bekendes is duisternis.

MATTEUS 26:37 En Hy neem Petrus en die 

twee seuns van Sebedéüs saam en begin 

bedroef en benoud word.

38 Toe sê Hy vir hulle: My siel is diep bedroef 

tot die dood toe; bly hier en waak saam met 

My.

39 En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy 

aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, 

as dit moontlik is, laat hierdie beker by My 

verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar 

soos U wil.

40 En Hy kom by die dissipels en vind hulle 

aan die slaap, en Hy sê vir Petrus: So was 

julle dan nie in staat om een uur saam met 

My te waak nie?

MATTEUS 26:56 Maar dit het alles gebeur, 

dat die Skrifte van die profete vervul sou 

word. Toe het al die dissipels Hom verlaat en 

gevlug.

MATTEUS 27:28 Toe trek hulle sy klere uit en 

werp ‘n rooi mantel om Hom;

29 en hulle vleg ‘n kroon van dorings en sit dit 

op sy hoof, en ‘n riet in sy regterhand; en 

hulle val op hul knieë voor Hom en bespot 

Hom en sê: Wees gegroet, Koning van die 

Jode!

30 En hulle spuug op Hom en neem die riet en 

slaan Hom op sy hoof.

31 En nadat hulle Hom bespot het, trek hulle 

Hom die mantel uit en trek Hom sy klere 

aan en lei Hom weg om gekruisig te word.

MATTEUS 27:46 en omtrent die negende uur 

het Jesus met ‘n groot stem geroep en gesê: 

Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my 

God, waarom het U My verlaat?

Sien ook: Psalms 22:12-22; Psalms 31:12; Psalms 38:11,12; Psalms 
69:18-22; Psalms 88:9; Psalms 143:3,4; Jesaja 53:4-6,8,10,11; 

Jesaja 63:3; Daniël 9:26; Sagaria 13:7; Matteus 27:39-44; Markus 
14:33,34; Lukas 22:44; Romeine 8:32; Galasiërs 3:13; 1 Petrus 2:24.
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B01 Die Messias is die Seun van God.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 89:4 Ek het ‘n verbond gesluit 

met my uitverkorene, met ‘n eed aan Dawid, 

my kneg, belowe:

5 Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig 

en jou troon opbou van geslag tot geslag. 

Sela.

MATTEUS 12:18 Kyk, my Kneg wat Ek 

uitverkies het, my Geliefde in wie my siel ‘n 

welbehae het! Ek sal my Gees op Hom lê, en 

Hy sal aan die nasies die reg aankondig.

19 Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand 

sal sy stem op die strate hoor nie.

20 ‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en 

‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, 

totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.

21 En op sy Naam sal die heidene hoop.

LUKAS 1:32 Hy sal groot wees en die 

Seun van die Allerhoogste genoem word; en 

die Here God sal aan Hom die troon van sy 

vader Dawid gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:29 Broeders, 

ek kan vry-uit met julle spreek oor die 

aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook 

begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag 

toe.

30 Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het 

dat God vir hom met ‘n eed gesweer het dat 

hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees 

betref, die Christus sou verwek om op sy 

troon te sit,

Sien ook: Psalms 89:29-35; Jeremia 30:9; Esegiël 34:23,24; Hosea 
3:5; Matteus 3:17; Hebreërs 7:21.

E26 Die verlossingswerk van die Messias.

PSALMS 89:20 Toe het U in ‘n gesig 

gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het 

hulp verleen aan ‘n held, ‘n uitverkorene uit 

die volk verhef.

DEUTERONOMIUM 18:18 ‘n Profeet sal Ek vir 

hulle verwek uit die midde van hulle broers, 

soos jy is, en Ek sal my woorde in sy mond 

lê, en Hy sal aan hulle sê alles wat Ek Hom 

beveel.

19 En die man wat nie luister na my woorde 

wat Hy in my Naam spreek nie, van hom sal 

Ek self rekenskap afeis.

LUKAS 1:32 Hy sal groot wees en die 

Seun van die Allerhoogste genoem word; en 

die Here God sal aan Hom die troon van sy 

vader Dawid gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

LUKAS 7:16 En vrees het almal aangegryp 

terwyl hulle God verheerlik en sê: ‘n Groot 

profeet het onder ons opgestaan; en: God het 

sy volk besoek.

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:22 Want 

Moses het tot die vaders gespreek: Die Here 

julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit 

julle broeders net soos ek is; na Hom moet 

julle luister volgens alles wat Hy met julle 

sal spreek.
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FILIPPENSE 2:6 Hy, wat in die gestalte van 

God was, het dit geen roof geag om aan God 

gelyk te wees nie,

7 maar het Homself ontledig deur die gestalte 

van ‘n dienskneg aan te neem en aan die 

mense gelyk geword;

8 en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy 

Homself verneder deur gehoorsaam te word 

tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

9 Daarom het God Hom ook uitermate 

verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke 

naam is,

10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke 

knie van die wat in die hemel en die wat op 

die aarde en die wat onder die aarde is,

11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die 

Here is tot heerlikheid van God die Vader.

DIE OPENBARING 3:7 En skryf aan die 

engel van die gemeente in Filadelfía: Dít sê 

die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel 

van Dawid het, wat oopmaak en niemand 

sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop 

nie:

Sien ook: Deuteronomium 33:29; Markus 1:24; Hebreërs 2:9-17.

B05 Die Messias is gevul met die Heilige 

Gees.

D01 Die salwing van die Messias.

PSALMS 89:21 Ek het Dawid, my kneg, 

gevind, met my heilige olie hom gesalf,

22 met wie my hand bestendig sal wees; ook sal 

my arm hom versterk.

LUKAS 4:18 Die Gees van die Here is 

op My, omdat Hy My gesalf het om die 

evangelie aan die armes te bring. Hy het My 

gestuur om die wat verbryseld van hart is, te 

genees;

JOHANNES 3:34 Want Hy wat God gestuur 

het, spreek die woorde van God; want God 

gee Hom die Gees nie met mate nie.

JOHANNES 12:3 En Maria het ‘n pond egte, 

baie kosbare nardussalf geneem en die voete 

van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met 

haar hare. En die huis is vervul met die reuk 

van die salf.

JOHANNES 12:7 Toe sê Jesus: Laat haar 

staan; sy het dit bewaar vir die dag van my 

begrafnis.

DIE HANDELINGE APOSTELS 10:38 

met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe 

God Hom gesalf het met die Heilige Gees en 

met krag. Hy het die land deurgegaan, goed 

gedoen en almal genees wat onder die mag 

van die duiwel was, omdat God met Hom 

was.

HEBREËRS 1:8 maar van die Seun: U troon, 

o God, is tot in alle ewigheid, die septer van 

u koninkryk is ‘n regverdige septer;

9 U het geregtigheid liefgehad en 

ongeregtigheid gehaat; daarom het, o God, 

u God U gesalf met vreugde-olie bo u 

metgeselle;

Sien ook: #2; Psalms 89:14; Jesaja 41:10; Jesaja 42:1; Sagaria 
10:12; Matteus 26:12.
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E13 God bevestig die bediening van die 

Messias.

   

PSALMS 89:23 Die vyand sal hom nie oorval 

en die kwaaddoener hom nie verdruk nie;

MATTEUS 4:1 Toe is Jesus deur die Gees 

weggelei die woestyn in om versoek te word 

deur die duiwel.

2 En nadat Hy veertig dae en veertig nagte 

gevas het, het Hy naderhand honger geword.

3 En die versoeker het na Hom gekom en 

gesê: As U die Seun van God is, sê dat 

hierdie klippe brode word.

4 Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: 

Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, 

maar van elke woord wat deur die mond van 

God uitgaan.

5 Toe neem die duiwel Hom saam na die 

heilige stad en laat Hom op die dak van die 

tempel staan

6 en sê vir Hom: As U die Seun van God is, 

werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal 

sy engele bevel gee aangaande U, en hulle 

sal U op die hande dra, sodat U nie miskien 

u voet teen ‘n klip stamp nie.

7 Jesus sê vir hom: Daar is óók geskrywe: Jy 

mag die Here jou God nie versoek nie.

8 Weer neem die duiwel Hom saam na ‘n baie 

hoë berg en wys Hom al die koninkryke van 

die wêreld en hulle heerlikheid,

9 en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U 

gee as U neerval en my aanbid.

10 Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want 

daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy 

aanbid en Hom alleen dien.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 89:24 maar Ek sal sy teëstanders 

voor hom weg verpletter; en die wat hom 

haat, sal Ek verslaan.

JOHANNES 15:23 Wie my haat, haat ook my 

Vader.

LUKAS 19:27 Maar daardie vyande van my 

wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou 

wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor 

my dood.

Sien ook: #1; Psalms 2:1-6; Psalms 21:9,10; Psalms 110:1; Psalms 
132:8.

E22 Die arbeid van die Messias sal geseën 

word. 

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 89:25 En my trou en my 

goedertierenheid sal met hom wees, en deur 

my Naam sal sy horing verhef word.

JOHANNES 17:6 Ek het u Naam geopenbaar 

aan die mense wat U My uit die wêreld 

gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het 

hulle aan My gegee, en hulle het u woord 

bewaar.

JOHANNES 17:11 En Ek is nie meer in die 

wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en 

Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in 

u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle 

een kan wees net soos Ons.
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JOHANNES 17:25 Regverdige Vader, al het die 

wêreld U nie geken nie, tog het Ek U geken, 

en hulle hier het erken dat U My gestuur 

het.

Sien ook: #1; Psalms 89:17,18,29,34; Psalms 91:14.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 89:26 En Ek sal sy hand lê op die 

see en sy regterhand op die riviere.

EKSODUS 23:21 Neem jou in ag vir Hom en 

luister na sy stem; wees nie wederstrewig 

teen Hom nie; want Hy sal julle oortreding 

nie vergewe nie, want my Naam is in Hom.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

Sien ook: #1.

A05 Die verhouding tussen die Messias en Sy 

Vader. 

B01 Die Messias is die Seun van God.

PSALMS 89:27 Hy is dit wat My sal noem: U 

is my Vader, my God en die rots van my heil!

MATTEUS 11:27 Alles is aan My oorgegee 

deur my Vader, en niemand ken die Seun 

nie, behalwe die Vader; ook ken niemand die 

Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan 

wie die Seun dit wil openbaar.

LUKAS 23:46 En Jesus het met ‘n groot 

stem uitgeroep en gesê: Vader, in u hande 

gee Ek my gees oor! En toe Hy dit gesê het, 

blaas Hy die laaste asem uit.

JOHANNES 14:7 As julle My geken het, sou 

julle my Vader ook geken het, en van nou af 

ken julle Hom en het julle Hom gesien.

JOHANNES 14:23 Jesus antwoord en sê vir 

hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord 

bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en 

Ons sal na hom toe kom en by hom woning 

maak.

JOHANNES 20:17 Jesus sê vir haar: Raak My 

nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na 

my Vader nie; maar gaan na my broeders en 

sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle 

Vader, en my God en julle God.

2 KORINTIËRS 6:18 en Ek sal vir julle 

‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns 

en dogters wees, spreek die Here, die 

Almagtige.

HEBREËRS 1:5 Want aan wie van die engele 

het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het 

Ek U gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ‘n 

Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees?

DIE OPENBARING 3:21 Aan hom wat 

oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op 

my troon, soos Ek ook oorwin het en saam 

met my Vader op sy troon gaan sit het.

Sien ook: 2 Samuel 22:47; 1 Kronieke 22:10; Psalms 18:47; Psalms 
62:3,7,8; Psalms 95:1; Matteus 10:32,33; Matteus 26:39,42; 

Johannes 8:54; Johannes 11:41; Galasiërs 4:6.
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A04 Die Messias bestaan vanaf der ewigheid.

B01 Die Messias is die Seun van God.

E13 God bevestig die bediening van die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 89:28 Ja, Ék sal hom ‘n 

eersgeborene maak, die hoogste onder die 

konings van die aarde.

29 Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom 

bewaar, en my verbond bly vir hom vas.

30 En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy 

troon soos die dae van die hemel.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:32 

En ons bring julle die goeie tyding van die 

belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God 

dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur 

Jesus op te wek,

33 soos daar ook in die tweede psalm geskrywe 

is: U is my Seun, vandag het Ek U 

gegenereer.

34 En dat Hy Hom opgewek het uit die dode, 

sodat Hy nie meer tot verderwing sou 

terugkeer nie, het Hy só gespreek: Ek sal aan 

julle gee die heilige weldade van Dawid wat 

betroubaar is.

HEBREËRS 1:5 Want aan wie van die engele 

het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het 

Ek U gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ‘n 

Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees?

6 En wanneer Hy weer die Eersgeborene in 

die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele 

van God moet Hom aanbid.

7 En van die engele sê Hy wel: Hy wat van 

sy boodskappers winde maak en van sy 

dienaars vuurvlamme;

8 maar van die Seun: U troon, o God, is tot in 

alle ewigheid, die septer van u koninkryk is 

‘n regverdige septer;

KOLOSSENSE 1:15 Hy is die Beeld van 

die onsienlike God, die Eersgeborene van die 

hele skepping;

16 want in Hom is alle dinge geskape wat in 

die hemele en op die aarde is, wat sienlik en 

onsienlik is, trone sowel as heerskappye en 

owerhede en magte—alle dinge is deur Hom 

en tot Hom geskape.

17 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle 

dinge stand.

18 En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik 

die gemeente; Hy wat die begin is, die 

Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles 

die eerste kan wees.

19 Want dit het die Vader behaag dat in Hom 

die ganse volheid sou woon

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

Sien ook: #1; #2; #4; Romeine 8:20.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 89:36 Een maal het Ek gesweer by 

my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie 

lieg nie!

37 Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon soos 

die son voor My.

38 Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan, en 

die getuie in die hemel is getrou. Sela.
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LUKAS 1:32 Hy sal groot wees en die 

Seun van die Allerhoogste genoem word; en 

die Here God sal aan Hom die troon van sy 

vader Dawid gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

Sien ook: Jesaja 9:7; Die openbaring 1:5.

A04 Die Messias bestaan vanaf der ewigheid.

PSALMS 90:2 Voordat die berge gebore was 

en U die aarde en die wêreld voortgebring 

het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God.

JOHANNES 1:1 In die begin was die Woord, 

en die Woord was by God, en die Woord was 

God.

Sien ook: Spreuke van Salomo 8:22-26; Jesaja 44:6; Hebreërs 1:10-
12; Hebreërs 13:8; Die openbaring 1:8.

E03 Die versoeking van die Messias.

PSALMS 91:11 want Hy sal sy engele 

aangaande jou bevel gee om jou te bewaar 

op al jou weë.

12 Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou 

voet teen geen klip stamp nie.

LUKAS 4:9 Toe bring hy Hom na 

Jerusalem en stel Hom op die dak van die 

tempel en sê vir Hom: As U die Seun van 

God is, werp Uself hiervandaan neer.

10 Want daar is geskrywe: Hy sal sy engele 

bevel gee aangaande U om U te bewaar,

11 en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie 

miskien u voet teen ‘n klip stamp nie.

12 En Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is 

gesê: Jy mag die Here jou God nie versoek 

nie.

Sien ook: Matteus 4:6; Hebreërs 1:14.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

PSALMS 91:13 Op die leeu en die adder sal 

jy trap, die jong leeu en die slang vertrap.

 

MARKUS 16:18 slange sal hulle opneem; 

en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle 

geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die 

hande lê, en hulle sal gesond word.

DIE HANDELINGE APOSTELS 28:3 En Paulus 

het ‘n klomp droë hout bymekaargemaak en 

op die vuur gesit, en ‘n adder het weens die 

hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt.

4 En toe die inboorlinge die dier aan sy hand 

sien hang, sê hulle vir mekaar: Hierdie man 

is beslis ‘n moordenaar wat die goddelike 

wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see 

gered.

5 Maar hy het die dier in die vuur afgeskud en 

geen kwaad gely nie.

2 TIMOTEUS 4:17 Maar die Here het my 

bygestaan en my krag gegee, sodat deur my 

die prediking heeltemal volbring kan word 

en al die heidene dit kan hoor; en ek is uit 

die bek van die leeu verlos.

Sien ook: Jesaja 1:6-8; Jesaja 35:9; Jesaja 65:25; Daniël 6:22; Die 
openbaring 5:5.
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F01 Die dood van die Messias word voorspel.

G01 Die opstanding van die Messias word 

voorspel.

G03 Die lofprysing van die Messias word 

voorspel.

PSALMS 91:14 Omdat hy My liefhet, sê 

God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom 

beskerm, omdat hy my Naam ken.

15 Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; 

in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom 

uitred en eer aan hom gee.

16 Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en 

Ek sal hom my heil laat sien.

 

JOHANNES 12:28 Vader, verheerlik u Naam! 

Daar het toe ‘n stem uit die hemel gekom: 

Ek hét dit verheerlik, en Ek sal dit weer 

verheerlik.

JOHANNES 13:32 As God in Hom verheerlik is, 

sal God Hom ook in Homself verheerlik en 

Hy sal Hom dadelik verheerlik.

JOHANNES 14:23 Jesus antwoord en sê vir 

hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord 

bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en 

Ons sal na hom toe kom en by hom woning 

maak.

JOHANNES 16:14 Hy sal My verheerlik, omdat 

Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en 

aan julle verkondig.

JOHANNES 16:27 want die Vader self het julle 

lief, omdat julle My liefgehad en geglo het 

dat Ek van God uitgegaan het.

JOHANNES 21:19 En dit het Hy gesê om aan 

te dui deur hoedanige dood hy God sou 

verheerlik; en toe Hy dit gespreek het, sê Hy 

vir hom: Volg My.

HEBREËRS 5:7 Hy wat in die dae van sy 

vlees gebede en smekinge met sterk geroep 

en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit 

die dood kon red, en ook verhoor is uit die 

angs—

8 Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid 

geleer uit wat Hy gely het;

Sien ook: Romeine 8:28; Psalms 18:4,5; Psalms 16:10; Psalms 21:5; 
Psalms 61:6,7.

A04 Die Messias bestaan vanaf der ewigheid.

D04 Die amp van die Messias as Koning.

PSALMS 93:1 Die HERE is Koning; Hy is 

met hoogheid bekleed. Die HERE is bekleed, 

Hy het Hom met sterkte gegord. Ook staan 

die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie.

2 Vas staan u troon van ouds af; van ewigheid 

af is U.

SPREUKE VAN SALOMO 8:22 Die 

HERE het my berei as eersteling van sy weg, 

voor sy werke, van ouds af.

23 Van ewigheid af is ek geformeer, van die 

begin af, van die voortyd van die aarde af.

HEBREËRS 1:2 wat Hy as erfgenaam van 

alles aangestel het, deur wie Hy ook die 

wêreld gemaak het.

3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid 

en die afdruksel van sy wese en alle dinge 

dra deur die woord van sy krag, nadat Hy 

deur Homself die reiniging van ons sondes 

bewerk het, het gaan sit aan die regterhand 

van die Majesteit in die hoogte,
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DIE OPENBARING 19:6 En ek het iets 

gehoor soos die stem van ‘n groot menigte 

en soos die geluid van baie waters en soos 

die geluid van sterk donderslae wat sê: 

Halleluja! want die Here God, die Almagtige, 

het die koningskap aanvaar.

7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan 

Hom die heerlikheid gee, want die bruilof 

van die Lam het gekom en sy vrou het haar 

gereed gemaak.

Sien ook: #1; #2; Miga 5:1; Hebreërs 1:10-12; Hebreërs 13:8; Die 
openbaring 1:8,17,18.

A08 Die name en titels van die Messias.

H05 Die komende glorie en mag van die 

Messias.

PSALMS 95:1 Kom, laat ons jubel tot eer 

van die HERE, laat ons juig ter ere van die 

rots van ons heil!

2 Laat ons sy aangesig tegemoetgaan met lof, 

met lofsange Hom toejuig!

3 Want die HERE is ‘n grote God, ja, ‘n groot 

Koning bo al die gode.

2 SAMUEL 22:2 En hy het gesê: Die HERE is 

my rots en my bergvesting en my redder;

2 SAMUEL 22:32 Want wie is God buiten die 

HERE, en wie ‘n rots buiten onse God?

2 SAMUEL 22:47 Die HERE leef! En geloofd 

sy my rots, en laat verhoog wees die God wat 

die rots is van my heil!

2 SAMUEL 23:3 Die God van Israel het gesê, 

die Rots van Israel het tot my gespreek: ‘n 

Heerser oor mense, ‘n regverdige, ‘n heerser 

in die vrees van God,

1 KORINTIËRS 10:4 en almal dieselfde 

geestelike drank gedrink het, want hulle het 

gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, 

en die rots was Christus.

Sien ook: #1; #4; Deuteronomium 32:4,15,18; Psalms 18:1-3,32,47; 
Psalms 19:15; Psalms 31:3,4; Psalms 62:3,7,8; Psalms 71:3; Psalms 
73:26; Psalms 78:35; Psalms 89:27; Psalms 92:16; Psalms 94:22; 

Psalms 144:1; Jesaja 26:4; Jesaja 30:29; Jesaja 44:8.

B06 Die Messias is die goeie Herder.

E26 Die verlossingswerk van die Messias.

PSALMS 95:7 Want Hy is onse God, en ons 

is die volk van sy weide en die skape van sy 

hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem 

wou luister!

8 Verhard julle hart nie soos by Mériba, soos 

op die dag van Massa in die woestyn nie;

9 waar julle vaders My versoek het, My beproef 

het, alhoewel hulle my werk gesien het.

10 Veertig jaar het Ek ‘n afkeer gehad van 

hierdie geslag en gesê: Hulle is ‘n volk met 

‘n dwalende hart, en hulle ken my weë nie;

11 sodat Ek in my toorn gesweer het: Waarlik, 

hulle sal in my rus nie ingaan nie!

MATTEUS 11:28 Kom na My toe, almal wat 

vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

29 Neem my juk op julle en leer van My, want 

Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle 

sal rus vind vir julle siele;

JOHANNES 10:14 Ek is die goeie herder, en Ek 

ken my eie en word deur my eie geken.

15 Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die 

Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape.

16 Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie 
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stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en 

hulle sal na my stem luister, en dit sal wees 

een kudde, een herder.

HEBREËRS 3:7 Daarom, soos die Heilige 

Gees spreek: Vandag as julle sy stem hoor,

8 verhard julle harte nie soos in die 

verbittering, in die dag van die versoeking in 

die woestyn nie,

9 waar julle vaders My versoek, My beproef het 

en my werke veertig jaar lank gesien het.

10 Daarom het Ek vertoornd geword op daardie 

geslag en gesê: Altyd dwaal hulle met die 

hart. Maar húlle het my weë nie leer ken nie,

11 sodat Ek in my toorn gesweer het: Hulle sal 

in my rus nie ingaan nie.

12 Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie 

miskien in een van julle ‘n bose en 

ongelowige hart is deurdat hy van die 

lewende God afvallig word nie.

13 Maar vermaan mekaar elke dag so lank as 

dit vandag genoem word, sodat niemand 

van julle deur die verleiding van die sonde 

verhard word nie.

14 Want ons het deelgenote van Christus 

geword, as ons net die begin van ons 

vertroue tot die einde toe onwrikbaar 

vashou;

15 omdat daar gesê word: Vandag as julle sy 

stem hoor, verhard julle harte nie soos in die 

verbittering nie.

16 Wie was dit dan wat gehoor het en Hom 

verbitter het? Was dit nie almal wat onder 

leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie?

17 En op wie was Hy veertig jaar lank 

vertoornd? Was dit nie op die wat gesondig 

het, wie se lyke in die woestyn geval het nie?

18 En aan wie het Hy gesweer dat hulle in 

sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die 

ongehoorsames?

19 En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon 

ingaan nie.

HEBREËRS 4:1 Laat ons dan vrees dat, 

terwyl die belofte om in sy rus in te gaan 

nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat 

iemand van julle agtergebly het nie.

2 Want aan ons is die evangelie ook verkondig 

net soos aan hulle; maar die woord van die 

prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit 

by die hoorders nie met die geloof verenig 

was nie.

3 Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos 

Hy gesê het: Daarom het Ek in my toorn 

gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie—

alhoewel sy werke van die grondlegging van 

die wêreld af volbring is.

4 Want Hy het êrens van die sewende dag so 

gespreek: En God het op die sewende dag 

van al sy werke gerus;

5 en nou hier weer: Hulle sal in my rus nie 

ingaan nie.

6 Terwyl dit dan so is dat sommige daar 

ingaan, en diegene aan wie die evangelie 

eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid 

nie ingegaan het nie,

7 bepaal Hy weer ‘n sekere dag, naamlik 

vandag, as Hy soveel later deur Dawid 

spreek, soos gesê is: Vandag as julle sy stem 

hoor, verhard julle harte nie.

8 Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou 

Hy nie van ‘n ander dag daarná spreek nie.

9 Daar bly dus ‘n sabbatsrus oor vir die volk 

van God;

10 want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self 

van sy werke soos God van syne.

11 Laat ons ons dan beywer om in te gaan 

in dié rus, sodat niemand in dieselfde 

voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val 

nie.
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1 PETRUS 2:25 Want julle was soos 

dwalende skape, maar nou het julle 

teruggekeer na die Herder en Opsiener van 

julle siele.

JUDAS 1:5 Maar ek wil julle daaraan 

herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat 

die Here, nadat Hy die volk uit Egipteland 

gered het, daarna die wat ongelowig was, 

omgebring het.

Sien ook: Genesis 2:2,3; Eksodus 17:2-7; Numeri 14:11-30; 
Deuteronomium 1:34,35; Deuteronomium 2:14-16; Psalms 

78:17,18,40,41,56; Die handelinge apostels 20:28; 1 Korintiërs 10:9; 
Hebreërs 11:16; Hebreërs 12:25; Die openbaring 14:13.

E15 Die Messias sal die blye tyding bring.

PSALMS 96:1 Sing tot eer van die HERE 

‘n nuwe lied; sing voor die HERE, o ganse 

aarde!

2 Sing tot eer van die HERE, loof sy Naam, 

verkondig sy heil van dag tot dag.

3 Vertel onder die nasies sy eer, onder al die 

volke sy wonders.

MATTEUS 28:19 Gaan dan heen, maak 

dissipels van al die nasies, en doop hulle 

in die Naam van die Vader en die Seun en 

die Heilige Gees; en leer hulle om alles te 

onderhou wat Ek julle beveel het.

LUKAS 24:47 en bekering en vergewing 

van sondes in sy Naam verkondig word aan 

al die nasies, van Jerusalem af en verder.

EFFESIËRS 1:3 Geseënd is die God en 

Vader van onse Here Jesus Christus wat ons 

geseën het met alle geestelike seëninge in 

die hemele in Christus,

DIE OPENBARING 5:13 En elke skepsel 

wat in die hemel en op die aarde en onder 

die aarde en wat op die see is, en alles wat in 

hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die 

troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en 

die eer en die heerlikheid en die krag tot in 

alle ewigheid!

DIE OPENBARING 14:6 En ek het ‘n ander 

engel in die middel van die lug sien vlieg 

met ‘n ewige evangelie om te verkondig 

aan die bewoners van die aarde en aan alle 

nasies en stamme en tale en volke.

7 En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees 

God en gee Hom heerlikheid, want die uur 

van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom 

wat die hemel en die aarde en die see en die 

waterfonteine gemaak het.

H01 Die wederkoms van die Messias word 

voorspel.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 96:7 Gee aan die HERE, o 

geslagte van die volke, gee aan die HERE eer 

en sterkte.

8 Gee aan die HERE die eer van sy Naam, 

bring offers en kom in sy voorhowe.

9 Aanbid die HERE in heilige gewaad; beef 

voor sy aangesig, o ganse aarde!

10 Sê onder die volke: Die HERE is Koning! 

Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie 

wankel nie. Hy sal die volke regverdig 

oordeel.

11 Laat die hemele bly wees en die aarde juig; 
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laat die see en sy volheid bruis.

12 Laat die veld juig en al wat daarin is; dan sal 

al die bome van die bos jubel

13 voor die aangesig van die HERE; want Hy 

kom, want Hy kom om die aarde te oordeel; 

Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en 

die volke in sy trou.

GALASIËRS 1:16 om sy Seun in my te 

openbaar, sodat ek Hom onder die heidene 

sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en 

bloed geraadpleeg nie,

1 TESSALONISENSE 4:16 Want die Here self 

sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, 

met die stem van ‘n aartsengel en met 

geklank van die basuin van God; en die wat 

in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam 

met hulle in wolke weggevoer word die Here 

tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by 

die Here wees.

18 Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

2 TESSALONISENSE 1:10 wanneer Hy 

kom om verheerlik te word in sy heiliges 

en bewonder te word in almal wat glo, in 

daardie dag; want ons getuienis het by julle 

geloof gevind.

2 TIMOTEUS 4:8 Verder is vir my weggelê die 

kroon van die geregtigheid wat die Here, die 

regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en 

nie aan my alleen nie, maar ook aan almal 

wat sy verskyning liefgehad het.

TITUS 2:13 terwyl ons die salige hoop en 

die verskyning van die heerlikheid verwag 

van die grote God en ons Verlosser, Jesus 

Christus,

2 PETRUS 3:12 julle wat die koms van die 

dag van God verwag en verhaas, waardeur 

die hemele deur vuur sal vergaan en die 

elemente sal brand en versmelt.

DIE OPENBARING 11:18 En die nasies was 

vertoornd, en u toorn het gekom en die 

tyd van die dode om geoordeel te word en 

om die loon te gee aan u diensknegte, die 

profete, en aan die heiliges en aan die wat 

u Naam vrees, klein en groot, en om die 

verderwers van die aarde te verderf.

DIE OPENBARING 19:11 Toe het ek die 

hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit 

perd, en Hy wat daarop sit, word genoem 

Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer 

oorlog in geregtigheid.

Sien ook: #1; #2; #6.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 97:1 Die HERE is Koning; laat die 

aarde juig; laat baie eilande bly wees!

2 Wolke en donkerheid is rondom Hom; 

geregtigheid en reg is die grondslag van sy 

troon.

3 ‘n Vuur gaan voor sy aangesig uit en steek sy 

teëstanders rondom aan die brand.

4 Sy bliksems verlig die wêreld; die aarde sien 

dit en bewe.

5 Berge smelt weg soos was voor die aangesig 

van die HERE, voor die aangesig van die 

HERE van die hele aarde.

6 Die hemele verkondig sy geregtigheid, en al 
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die volke sien sy heerlikheid.

2 TESSALONISENSE 1:8 in vuur en vlam, 

wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God 

nie ken nie en op die wat aan die evangelie 

van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.

HEBREËRS 12:29 Want onse God is ‘n 

verterende vuur.

2 PETRUS 3:10 Maar die dag van die Here 

sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die 

hemele met gedruis sal verbygaan en die 

elemente sal brand en vergaan, en die aarde 

en die werke wat daarop is, sal verbrand.

11 Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, 

hoedanig moet julle nie wees in heilige 

wandel en godsvrug nie? —

12 julle wat die koms van die dag van God 

verwag en verhaas, waardeur die hemele 

deur vuur sal vergaan en die elemente sal 

brand en versmelt.

DIE OPENBARING 1:7 Kyk, Hy kom met 

die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook 

hulle wat Hom deursteek het; en al die 

geslagte van die aarde sal oor Hom rou 

bedryf; ja, amen!

DIE OPENBARING 5:13 En elke skepsel 

wat in die hemel en op die aarde en onder 

die aarde en wat op die see is, en alles wat in 

hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die 

troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en 

die eer en die heerlikheid en die krag tot in 

alle ewigheid!

DIE OPENBARING 6:16 en vir die berge en 

die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir 

die aangesig van Hom wat op die troon sit, 

en vir die toorn van die Lam;

17 want die groot dag van sy toorn het gekom, 

en wie kan bestaan?

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 19:2 Want sy oordele 

is waaragtig en regverdig; want Hy het die 

groot hoer geoordeel wat die aarde met haar 

hoerery verderf het, en Hy het die bloed van 

sy diensknegte op haar gewreek.

Sien ook: #1; #6; #7.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

PSALMS 98:1 ‘n Psalm. Sing tot eer van die 

HERE ‘n nuwe lied, want Hy het wonders 

gedoen; sy regterhand en sy heilige arm het 

Hom gehelp.

2 Die HERE het sy heil bekend gemaak, sy 

geregtigheid voor die oë van die nasies 

geopenbaar.

3 Hy het gedink aan sy goedertierenheid en sy 

trou aan die huis van Israel; al die eindes van 

die aarde het die heil van onse God gesien.

JESAJA 52:10 Die HERE het sy heilige arm 

ontbloot voor die oë van al die nasies, en al 

die eindes van die aarde sal sien die heil van 

onse God.

JESAJA 52:15 so sal Hy baie nasies laat 
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opspring, konings sal hulle mond oor Hom 

toehou; want wat aan hulle nie vertel is nie, 

sien hulle; en wat hulle nie gehoor het nie, 

word hulle gewaar.

MATTEUS 28:18 En Jesus het nader gekom en 

met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee 

alle mag in die hemel en op aarde.

19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die 

nasies, en doop hulle in die Naam van die 

Vader en die Seun en die Heilige Gees; en 

leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle 

beveel het.

MARKUS 16:15 En Hy het vir hulle gesê: 

Gaan die hele wêreld in en verkondig die 

evangelie aan die ganse mensdom.

LUKAS 1:70 soos Hy gespreek het deur 

die mond van sy heilige profete van ouds 

af—

71 redding van ons vyande en uit die hand van 

almal wat vir ons haat,

72 om barmhartigheid te bewys aan ons vaders 

en aan sy heilige verbond te dink,

73 aan die eed wat Hy gesweer het vir Abraham, 

ons vader, om aan ons te gee

74 dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, 

Hom sonder vrees kan dien,

75 in heiligheid en geregtigheid voor Hom, al 

die dae van ons lewe.

LUKAS 2:30 omdat my oë u heil gesien 

het,

31 wat U berei het voor die oë van al die volke—

32 ‘n lig tot verligting van die nasies en tot 

heerlikheid van u volk Israel.

ROMEINE 10:18 Maar ek sê: Het hulle 

miskien nie gehoor nie? Ja, seker! Oor die 

hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by 

die eindes van die wêreld hulle woorde.

ROMEINE 15:8 En ek sê dat Jesus Christus 

‘n dienaar geword het van die besnydenis ter 

wille van die waaragtigheid van God, om die 

beloftes aan die vaders te bevestig;

9 en dat die heidene ter wille van sy 

barmhartigheid God kan verheerlik, soos 

geskrywe is: Daarom sal ek U loof onder die 

nasies en tot eer van u Naam psalmsing.

Sien ook: Levitikus 26:14-45; Psalms 106:45; Jesaja 45:21-23; Jesaja 
49:6; Miga 7:20; Lukas 3:6.

B13 Die gesag van die Messias.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 98:4 Juig voor die HERE, o ganse 

aarde, breek uit en psalmsing!

5 Psalmsing tot eer van die HERE met die 

siter, met die siter en die stem van gesang,

6 met trompette en basuingeklank; juig voor 

die aangesig van die Koning, die HERE!

7 Laat die see bruis en sy volheid, die wêreld 

en die wat daarin woon.

8 Laat die riviere in die hande klap, die berge 

tesame jubel

9 voor die aangesig van die HERE; want Hy 

kom om die aarde te oordeel; Hy sal die 

wêreld rig in geregtigheid en die volke met 

reg.

MATTEUS 24:30 En dan sal die teken van die 

Seun van die mens in die hemel verskyn, 

en dan sal al die stamme van die aarde rou 
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bedryf en die Seun van die mens sien kom 

op die wolke van die hemel met groot krag 

en heerlikheid.

MATTEUS 26:64 Jesus antwoord hom: U het 

dit gesê. Maar Ek sê vir u almal: Van nou af 

sal u die Seun van die mens sien sit aan die 

regterhand van die krag van God en kom op 

die wolke van die hemel.

DIE OPENBARING 1:7 Kyk, Hy kom met 

die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook 

hulle wat Hom deursteek het; en al die 

geslagte van die aarde sal oor Hom rou 

bedryf; ja, amen!

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 14:14 En ek het gesien, 

en kyk, daar was ‘n wit wolk en een soos ‘n 

Menseseun wat op die wolk sit, met ‘n goue 

kroon op sy hoof en in sy hand ‘n skerp 

sekel.

15 En ‘n ander engel het uit die tempel gekom 

en met ‘n groot stem geroep na Hom wat op 

die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want 

die uur het vir U gekom om te maai, omdat 

die oes van die aarde oorryp geword het.

16 En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor 

die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai.

Sien ook: #5; #6; Die handelinge apostels 1:9-11.

B18 Die heiligheid, skoonheid en glorie van die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 99:1 Die HERE is Koning; laat die 

volke bewe! Hy troon op die gérubs; laat die 

aarde sidder!

2 Die HERE is groot in Sion, en verhewe is Hy 

bo al die volke.

3 Laat hulle u grote en gedugte Naam loof! 

Heilig is Hy!

4 Ook die sterkte van die Koning wat die reg 

liefhet. U het bevestig wat regverdig is; U het 

reg en geregtigheid gedoen in Jakob.

5 Verhef die HERE onse God, en buig julle 

neer voor die voetbank van sy voete. Heilig is 

Hy!

JESAJA 14:32 Wat sal hulle dan die 

boodskappers van die nasie antwoord? Dat 

die HERE Sion gegrondves het, en dat die 

ellendiges van sy volk daarin sal skuil.

MATTEUS 28:18 En Jesus het nader gekom en 

met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee 

alle mag in die hemel en op aarde.

HEBREËRS 12:22 Maar julle het gekom by die 

berg Sion en die stad van die lewende God, 

die hemelse Jerusalem en tien duisende 

engele,

23 by die feestelike vergadering en die 

gemeente van eersgeborenes wat in die 

hemele opgeskrywe is, en by God, die 

Regter van almal, en by die geeste van die 

volmaakte regverdiges,

24 en by Jesus, die Middelaar van die 

nuwe testament, en die bloed van die 

besprenkeling wat van beter dinge spreek as 

PSALMS



152

Abel.

1 JOHANNES 3:3 En elkeen wat hierdie hoop 

op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 14:1 En ek het gesien, 

en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en 

saam met Hom honderd vier en veertig 

duisend met sy Naam en die Naam van sy 

Vader op hulle voorhoofde geskrywe.

DIE OPENBARING 19:11 Toe het ek die 

hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit 

perd, en Hy wat daarop sit, word genoem 

Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer 

oorlog in geregtigheid.

DIE OPENBARING 19:16 En Hy dra op sy 

kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe 

is: Die Koning van die konings en die Here 

van die here.

 
Sien ook: #1; #2.

F11 Die leiding van die Messias.

PSALMS 102:1 ‘n Gebed van ‘n ellendige 

as hy beswyk en sy klagte uitstort voor die 

aangesig van die HERE.

2 o HERE, hoor my gebed, en laat my 

hulpgeroep tot by U kom!

3 Verberg u aangesig nie vir my op die dag as 

ek in benoudheid is nie; neig u oor tot my; 

op die dag as ek roep, verhoor my gou!

4 Want my dae verdwyn soos rook en my 

gebeente gloei soos ‘n vuurherd.

5 Platgeslaan soos die plante en verdor is my 

hart; want ek vergeet om my brood te eet.

6 Vanweë my harde gesug kleef my gebeente 

aan my vlees.

7 Ek is soos ‘n pelikaan van die woestyn, ek 

het geword soos ‘n uil op die puinhope.

8 Ek is slapeloos en het geword soos ‘n 

eensame voël op die dak.

9 Die hele dag smaad my vyande my; die wat 

teen my raas, gebruik my naam as ‘n vloek.

10 Want ek eet as soos brood en meng my 

drank met trane,

11 vanweë u grimmigheid en u toorn; want U 

het my opgehef en my weggewerp.

12 My dae is soos ‘n skaduwee wat lank geword 

het, en ek, soos die plante verdor ek.

MARKUS 14:33 En Hy neem Petrus en 

Jakobus en Johannes saam met Hom en 

begin ontsteld en benoud te word.

34 En Hy sê vir hulle: My siel is diep bedroef tot 

die dood toe; bly hier en waak.

LUKAS 22:44 En toe Hy in ‘n sware stryd 

kom, het Hy met groter inspanning gebid, 

en sy sweet het geword soos bloeddruppels 

wat op die grond val.

HEBREËRS 5:7 Hy wat in die dae van sy 

vlees gebede en smekinge met sterk geroep 

en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit 

die dood kon red, en ook verhoor is uit die 

angs—
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H05 Die komende glorie en mag van die 

Messias.

PSALMS 102:14 U sal opstaan, U oor Sion 

ontferm; want dit is tyd om hom genadig te 

wees, want die bestemde tyd het gekom.

15 Want u knegte het sy klippe lief en het 

medelyde met sy puin.

16 Dan sal die heidene die Naam van die HERE 

vrees en al die konings van die aarde u 

heerlikheid;

17 omdat die HERE Sion opgebou het, in sy 

heerlikheid verskyn het,

18 Hom gewend het tot die gebed van wie 

ontbloot is, en hulle gebed nie verag het nie.

19 Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe 

word, en die volk wat geskape gaan word, sal 

die HERE loof;

20 omdat Hy van sy heilige hoogte neergesien 

het, die HERE uit die hemel op die aarde 

gelet het,

21 om die gekerm van die gevangene te hoor, 

om los te maak die kinders van die dood;

22 sodat hulle in Sion die Naam van die HERE 

kan vermeld en sy lof in Jerusalem,

23 as die volke almal saam vergader, ook die 

koninkryke om die HERE te dien.

SAGARIA 2:10 Jubel, en wees bly, o dogter 

van Sion! Want kyk, Ek kom om in jou 

midde te woon, spreek die HERE.

11 En baie nasies sal hulle in dié dag by die 

HERE aansluit, en hulle sal My tot ‘n volk 

wees; en Ek sal in jou midde woon. Dan sal 

jy weet dat die HERE van die leërskare my 

na jou gestuur het.

12 En die HERE sal besit neem van Juda as sy 

erfdeel op die heilige grond en Jerusalem 

weer verkies.

LUKAS 2:32 ‘n lig tot verligting van die 

nasies en tot heerlikheid van u volk Israel.

DIE HANDELINGE APOSTELS 

13:46 Maar Paulus en Bárnabas het vry-uit 

gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat 

die woord van God aan julle eers verkondig 

moes word. Aangesien julle dit egter 

verwerp en julleself die ewige lewe nie 

waardig ag nie—kyk, ons wend ons tot die 

heidene.

47 Want so het die Here aan ons bevel gegee: 

Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat 

U tot redding sal wees tot aan die einde van 

die aarde.

48 En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; 

en hulle het die woord van die Here geprys; 

en daar het gelowig geword almal wat 

verordineer was tot die ewige lewe.

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 

nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

DIE OPENBARING 21:24 En die nasies van 

die wat gered word, sal in die lig daarvan 

wandel, en die konings van die aarde bring 

hulle heerlikheid en eer daarin.
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Sien ook: #1; #2; #3; #4; Psalms 51:20; Die handelinge apostels 
10:45; Die handelinge apostels 11:1,18; Die handelinge apostels 

13:42.

A06 Die Messias is die Skepper.

PSALMS 102:26 In die voortyd het U die 

aarde gegrondves, en die hemele is die werk 

van u hande.

27 Húlle sal vergaan, maar U sal bly; ja, hulle 

almal sal soos ‘n kleed verslyt; U verwissel 

hulle soos ‘n kledingstuk, en hulle verdwyn.

28 Maar U bly dieselfde, en u jare het geen 

einde nie.

LUKAS 21:33 Die hemel en die aarde 

sal verbygaan, maar my woorde sal nooit 

verbygaan nie.

HEBREËRS 1:1 Nadat God baiekeer en op 

baie maniere in die ou tyd gespreek het tot 

die vaders deur die profete, het Hy in hierdie 

laaste dae tot ons gespreek deur die Seun

2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, 

deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

HEBREËRS 1:10 en: U, o Here, het in die 

begin die aarde gegrondves en die hemele is 

werke van u hande.

11 Hulle sal vergaan, maar U bly; en hulle sal 

almal soos ‘n kleed verslyt,

12 en soos ‘n mantel sal U hulle toerol, en hulle 

sal verander word, maar U is dieselfde, en u 

jare het geen einde nie.

HEBREËRS 13:8 Jesus Christus is gister en 

vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Sien ook: 2 Petrus 3:7-12; Die openbaring 20:11; Die openbaring 
21:1.

E21 Die Messias sal sonde vergewe.

PSALMS 103:3 Wat al jou ongeregtigheid 

vergewe, wat al jou krankhede genees,

12 So ver as die ooste verwyderd is van die 

weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge 

van ons.

PSALMS 147:3 Hy genees die wat gebroke is 

van hart, en Hy verbind hulle wonde.

JESAJA 33:24 En geen inwoner sal sê: Ek is 

siek nie; aan die mense wat daarin woon, is 

die skuld vergewe.

JESAJA 43:25 Ek, Ek is dit wat jou 

oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan 

jou sondes dink Ek nie.

JESAJA 53:5 Maar Hy is ter wille van 

ons oortredinge deurboor, ter wille van ons 

ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat 

vir ons die vrede aanbring, was op Hom, 

en deur sy wonde het daar vir ons genesing 

gekom.

MARKUS 2:5 En toe Jesus hulle geloof 

sien, sê Hy vir die verlamde: Seun, jou 

sondes is jou vergewe!

MARKUS 2:10 Maar dat julle kan weet dat 

die Seun van die mens mag het om op die 

aarde sondes te vergewe—sê Hy vir die 

verlamde man:

11 Ek sê vir jou: Staan op, neem jou bed op en 

gaan na jou huis toe.

JAKOBUS 5:15 En die gebed van die geloof 

sal die kranke red, en die Here sal hom 
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oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit 

hom vergewe word.

1 JOHANNES 1:7 Maar as ons in die lig 

wandel soos Hy in die lig is, dan het ons 

gemeenskap met mekaar; en die bloed van 

Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle 

sonde.

E11 Die Messias sal die Ewige Lewe gee.

E26 Die verlossingswerk van die Messias.

PSALMS 103:4 wat jou lewe verlos van die 

verderf, wat jou kroon met goedertierenheid 

en barmhartighede,

1 KORINTIËRS 9:25 En elkeen wat 

aan ‘n wedstryd deelneem, onthou hom in 

alles—húlle nogal om ‘n verwelklike krans te 

ontvang, maar ons ‘n onverwelklike.

2 KORINTIËRS 1:10 wat ons verlos het 

uit so ‘n groot doodsgevaar en nog verlos; op 

wie ons hoop dat Hy ook nog sal verlos,

GALASIËRS 3:13 Christus het ons losgekoop 

van die vloek van die wet deur vir ons ‘n 

vloek te word—want daar is geskrywe: 

Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—

2 TIMOTEUS 4:8 Verder is vir my weggelê die 

kroon van die geregtigheid wat die Here, die 

regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en 

nie aan my alleen nie, maar ook aan almal 

wat sy verskyning liefgehad het.

JAKOBUS 1:12 Salig is die man wat 

versoeking verdra, want as hy die toets 

deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe 

ontvang wat die Here beloof het aan die wat 

Hom liefhet.

1 PETRUS 5:4 En wanneer die Opperherder 

verskyn, sal julle die onverwelklike kroon 

van heerlikheid ontvang.

DIE OPENBARING 2:10 Vrees vir niks wat 

jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige 

van julle in die gevangenis werp, sodat julle 

op die proef gestel kan word; en julle sal tien 

dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot 

die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die 

lewe gee.

DIE OPENBARING 5:9 Toe sing hulle ‘n 

nuwe lied en sê: U is waardig om die boek 

te neem en sy seëls oop te maak, want U 

is geslag en het ons vir God met u bloed 

gekoop uit elke stam en taal en volk en 

nasie,

E27 Om ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees te gee.

PSALMS 103:5 wat jou siel versadig met die 

goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos 

dié van ‘n arend.

2 KORINTIËRS 4:16 Daarom gee 

ons nie moed op nie, maar al vergaan 

ons uiterlike mens ook, nogtans word die 

innerlike mens dag ná dag vernuwe.

1 TIMOTEUS 6:17 Beveel die rykes in die 

teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te 

wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die 

onsekerheid van die rykdom nie, maar op 
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die lewende God wat ons alles ryklik verleen 

om te geniet;

B15 Die Messias sal gevul wees met 

barmhartigheid.

PSALMS 103:13 Soos ‘n vader hom ontferm 

oor die kinders, so ontferm die HERE Hom 

oor die wat Hom vrees.

DIE HANDELINGE APOSTELS 

13:26 Broeders, kinders van die geslag van 

Abraham, en die onder julle wat God vrees, 

vir julle is hierdie woord van verlossing 

gestuur.

Sien ook: Jesaja 63:15; Jeremia 31:9,20; Maleagi 3:16,17.

B22 Die goedheid van God en die Messias.

PSALMS 103:11 Want so hoog as die 

hemel is bo die aarde, so geweldig is sy 

goedertierenheid oor die wat Hom vrees.

17 Maar die goedertierenheid van die HERE is 

van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom 

vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders,

JESAJA 54:8 In ‘n uitstorting van toorn 

het Ek vir ‘n oomblik my aangesig vir jou 

verberg, maar met ewige goedertierenheid 

ontferm Ek My oor jou, sê die HERE, jou 

Verlosser.

JEREMIA 31:3 Die HERE het aan my 

verskyn uit die verte: Ja, Ek het jou liefgehad 

met ‘n ewige liefde; daarom het Ek jou 

getrek met goedertierenheid.

HOSEA 2:19 En Ek sal My met jou verloof 

in trou; dan sal jy die HERE ken.

ROMEINE 2:4 Of verag jy die rykdom van 

sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en 

lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die 

goedertierenheid van God jou tot bekering 

wil lei nie?

ROMEINE 11:22 Let dan op die 

goedertierenheid en die gestrengheid van 

God: gestrengheid oor die wat geval het, 

maar goedertierenheid oor jou as jy in die 

goedertierenheid bly; anders sal jy ook 

afgekap word.

2 KORINTIËRS 6:6 in reinheid, 

in kennis, in lankmoedigheid, in 

vriendelikheid, in die Heilige Gees, in 

ongeveinsde liefde;

2 KORINTIËRS 10:1 En ek self, 

Paulus, bid julle by die sagmoedigheid en 

vriendelikheid van Christus, ek wat in julle 

teenwoordigheid wel nederig is onder julle, 

maar in my afwesigheid moedig teenoor 

julle—

GALASIËRS 5:22 Maar die vrug van die Gees 

is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, 

vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 

sagmoedigheid, selfbeheersing.

EFFESIËRS 2:7 sodat Hy in die eeue wat 

kom, kan betoon die uitnemende rykdom 

van sy genade in goedertierenheid oor ons in 

Christus Jesus.
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KOLOSSENSE 3:12 Beklee julle dan, as 

uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, 

met innerlike ontferming, goedertierenheid, 

nederigheid, sagmoedigheid, 

lankmoedigheid.

TITUS 3:4 Maar toe die 

goedertierenheid van God, ons Verlosser, en 

sy liefde tot die mens verskyn het—

5 nie op grond van die werke van geregtigheid 

wat ons gedoen het nie, maar na sy 

barmhartigheid het Hy ons gered deur die 

bad van die wedergeboorte en die vernuwing 

deur die Heilige Gees

Sien ook: Numeri 14:19; 2 Samuel 7:15; 2 Samuel 22:51; 1 
Kronieke 16:34,41; 1 Kronieke 17:13; 2 Kronieke 20:21; Nehemia 
1:5; Nehemia 13:22; Psalms 5:8; 6:5; 13:6; 18:51; 21:8; 25:6,7,10; 
26:3; 31:8,17,22; 32:10; 33:5,18,22; 36:6,8,11; 42:8; 44:27; 51:3; 

52:3,8; 57:4,11; 59:11,17,18; 61:8; 62:13; 63:4; 66:20; 69:14,17; 77:9; 
85:8,11; 86:5,13,15; 88:12; 89:3,15,25,29,34,50; 90:14; 92:3; 94:18; 

98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 107:1,8,15,21,31,43; 108:5; 
109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-4,29; 119:41,64,76,88,90,124,149,159; 
130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; Spreuke 
van Salomo 3:3; Spreuke van Salomo 16:6; Jesaja 16:5; Jesaja 
54:10; Jesaja 63:7; Jeremia 3:12; Jeremia 16:5; Jeremia 32:18; 

Jeremia 33:11; Klaagliedere van Jeremia 3:22,32; Joël 2:13; Jona 4:2; 
Miga 7:18,20; Sagaria 7:9; Johannes 3:16; Effesiërs 2:3-5.

E25 Die Messias sal geglo en geprys word.

PSALMS 103:22 Loof die HERE, al sy werke, 

op al die plekke van sy heerskappy! Loof die 

HERE, o my siel!

DIE OPENBARING 5:12 en met ‘n groot 

stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag 

is, is waardig om te ontvang die krag en 

rykdom en wysheid en sterkte en eer en 

heerlikheid en lof.

13 En elke skepsel wat in die hemel en op 

die aarde en onder die aarde en wat op die 

see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor 

sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan 

die Lam kom toe die lof en die eer en die 

heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!

14 En die vier lewende wesens het gesê: 

Amen! En die vier en twintig ouderlinge het 

neergeval en Hom aanbid wat lewe tot in alle 

ewigheid.

E26 Die verlossingswerk van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 107:1 Loof die HERE, want Hy 

is goed, want sy goedertierenheid is tot in 

ewigheid!

2 Dit moet die verlostes van die HERE sê, wat 

Hy uit die nood verlos het

3 en uit die lande versamel het, van die ooste 

en die weste, van die noorde en van die see 

af.

PSALMS 107:4-16

JEREMIA 23:6 In sy dae sal Juda verlos 

word en Israel veilig woon; en dit is sy naam 

waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE 

ONS GEREGTIGHEID.

LUKAS 1:68 Geloofd sy die Here, die God 

van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en 

vir hulle verlossing teweeggebring het,

LUKAS 1:74 dat ons, verlos uit die hand 

van ons vyande, Hom sonder vrees kan dien,

LUKAS 24:21 En ons het gehoop dat dit 

Hy was wat Israel sou verlos; maar nou is dit 

vandag, met dit alles, die derde dag vandat 

dit plaasgevind het.
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GALASIËRS 3:13 Christus het ons losgekoop 

van die vloek van die wet deur vir ons ‘n 

vloek te word—want daar is geskrywe: 

Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—

1 TESSALONISENSE 1:10 en sy Seun uit 

die hemele te verwag, wat Hy uit die 

dode opgewek het, Jesus wat ons van die 

toekomstige toorn verlos.

TITUS 2:14 wat Homself vir ons gegee 

het om ons te verlos van alle ongeregtigheid 

en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te 

reinig, ywerig in goeie werke.

Sien ook: #1; #2; #3; Psalms 31:6; Jesaja 43:1; 2 Korintiërs 1:10; 1 
Petrus 1:18; Judas 1:5.

B07 Die almagtigheid van die Messias.

PSALMS 107:25 Want Hy het gespreek en 

‘n stormwind laat opsteek wat die golwe 

daarvan opgesweep het.

26 Hulle het opgerys na die hemel, neergedaal 

na die dieptes—hulle siel het vergaan van 

wee.

27 Hulle het getuimel en gewaggel soos ‘n 

dronk man, en al hulle wysheid is verwar.

28 Toe het hulle die HERE aangeroep in hul 

benoudheid, en uit hul angste het Hy hulle 

uitgelei.

29 Hy het die storm ‘n gesuis gemaak, en hulle 

golwe het stil geword.

MATTEUS 8:24 En daar het ‘n groot storm 

op die see gekom, sodat die skuit toe was 

onder die golwe; maar Hy was aan die slaap.

25 Daarop kom sy dissipels en maak Hom 

wakker en sê: Here, red ons, ons vergaan!

26 En Hy sê vir hulle: Waarom is julle bang, 

kleingelowiges? Toe staan Hy op en bestraf 

die winde en die see, en daar het ‘n groot 

stilte gekom.

Sien ook: Jona 1:4; Markus 4:39-41; Lukas 8:23-25.

F07 Die beskuldiging en verhoor van die 

Messias.

PSALMS 109:1 Vir die musiekleier. Van 

Dawid. ‘n Psalm. o God van my lof, moenie 

swyg nie!

2 Want hulle het die mond van die goddelose 

en die mond van bedrog teen my 

oopgemaak; hulle het met my gespreek met 

‘n leuenagtige tong,

3 en my met woorde van haat omring; ja, hulle 

het my sonder oorsaak beveg.

4 Vir my liefde behandel hulle my vyandig, 

terwyl ek tog gedurig bid.

5 En hulle het my kwaad vir goed opgelê en 

haat vir my liefde.

MATTEUS 26:59 En die owerpriesters en 

die ouderlinge en die hele Raad het valse 

getuienis teen Jesus gesoek om Hom dood 

te maak, en niks gevind nie.

60 En alhoewel daar baie valse getuies gekom 

het, het hulle niks gevind nie.

61 Maar oplaas kom daar twee valse getuies en 

sê: Hierdie man het gesê: Ek kan die tempel 

van God afbreek en dit in drie dae opbou.

62 Daarop staan die hoëpriester op en sê vir 

Hom: Antwoord U niks nie? Wat getuig 

hierdie manne teen U?

JOHANNES 10:32 Jesus antwoord hulle: Baie 

goeie werke het Ek julle getoon van my 
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Vader. Oor watter een van dié werke stenig 

julle My?

JOHANNES 15:25 Maar die woord wat in hulle 

wet geskrywe is, moet vervul word: Hulle het 

My sonder oorsaak gehaat.

Sien ook: Psalms 22:13; Psalms 31:14; Psalms 35:7,12; Psalms 38:21; 
Psalms 64:4,5; Psalms 69:6; Psalms 88:18,19; Psalms 140:4.

F05 Die Messias sal verraai word.

PSALMS 109:8 Laat sy dae min wees; laat ‘n 

ander sy amp neem.

JOHANNES 17:12 Toe Ek saam met hulle in die 

wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar. 

Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; 

en nie een van hulle het verlore gegaan nie, 

behalwe die seun van die verderf, sodat die 

Skrif vervul sou word.

DIE HANDELINGE APOSTELS 1:20 Want daar 

staan geskrywe in die boek van die Psalms: 

Laat sy woonplek woes word, en laat daar 

geen inwoner in wees nie! En: Laat ‘n ander 

een sy opsienersamp neem.

Sien ook: Matteus 25:41; Lukas 9:54-56; 13:27; 1 Korintiërs 16:22; 
Galasiërs 1:8; Die openbaring 6:10-17; Die openbaring 19:1-6.

F11 Die leiding van die Messias.

PSALMS 109:25 En ék het vir hulle ‘n smaad 

geword; as hulle my sien, skud hulle hul 

hoof.

MATTEUS 27:39 En die verbygangers het 

Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud

40 en sê: U wat die tempel afbreek en in drie 

dae opbou, red Uself! As U die Seun van 

God is, kom af van die kruis!

ROMEINE 15:3 Want ook Christus het 

Homself nie behaag nie, maar soos 

geskrywe is: Die smaadhede van die wat U 

smaad, het op My geval.

HEBREËRS 12:2 die oog gevestig op Jesus, die 

Leidsman en Voleinder van die geloof, wat 

vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die 

kruis verdra het, die skande verag het en aan 

die regterkant van die troon van God gaan sit 

het.

Sien ook: Psalms 22:7,8; Psalms 69:10-13,20-22; Hebreërs 13:13.

B13 Die gesag van die Messias.

E14 Die Messias sal die dood en donker 

oorkom.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H07 Die Messias sal aan die regterhand van 

God sit. 

 

PSALMS 110:1 Van Dawid. ‘n Psalm. Die 

HERE het tot my Here gespreek: Sit aan 

my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n 

voetbank vir u voete.

2 U magtige septer sal die HERE uitstrek uit 

Sion en sê: Heers te midde van u vyande.

MATTEUS 22:41 En toe die Fariseërs 

saamgekom het, vra Jesus hulle
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42 en sê: Wat dink julle van die Christus? Wie 

se seun is Hy? Hulle antwoord Hom: Dawid 

s’n.

43 Hy sê vir hulle: Hoe is dit dan dat Dawid 

Hom in die Gees Here noem as hy sê:

44 Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan 

my regterhand totdat Ek u vyande gemaak 

het ‘n voetbank van u voete?

45 As Dawid Hom dan Here noem, hoe is Hy 

sy seun?

46 En niemand kon Hom ‘n woord antwoord 

nie; ook het geeneen van daardie dag af dit 

meer gewaag om Hom vrae te stel nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:33 Nadat Hy 

dan deur die regterhand van God verhoog is 

en van die Vader die belofte van die Heilige 

Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat 

julle nou sien en hoor.

34 Want Dawid het nie in die hemele opgevaar 

nie, maar hy self sê: Die Here het gespreek 

tot my Here: Sit aan my regterhand

35 totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank 

van u voete.

1 KORINTIËRS 15:24 Daarna kom die 

einde, wanneer Hy die koninkryk aan God 

die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en 

alle gesag en mag vernietig het.

25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al 

sy vyande onder sy voete gestel het.

26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die 

dood.

27 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, 

maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, 

is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles 

aan Hom onderwerp het.

28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, 

dan sal ook die Seun self Hom onderwerp 

aan die Een wat alles aan Hom onderwerp 

het, sodat God alles in almal kan wees.

EFFESIËRS 1:20 wat Hy gewerk het in 

Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek 

het en Hom laat sit het aan sy regterhand in 

die hemele,

21 bo alle owerheid en mag en krag en 

heerskappy en elke naam wat genoem word, 

nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in 

die toekomstige.

22 En Hy het alle dinge onder sy voete 

onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge 

aan die gemeente gegee,

23 wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat 

alles in almal vervul.

HEBREËRS 1:1 Nadat God baiekeer en op 

baie maniere in die ou tyd gespreek het tot 

die vaders deur die profete, het Hy in hierdie 

laaste dae tot ons gespreek deur die Seun

2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, 

deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid 

en die afdruksel van sy wese en alle dinge 

dra deur die woord van sy krag, nadat Hy 

deur Homself die reiniging van ons sondes 

bewerk het, het gaan sit aan die regterhand 

van die Majesteit in die hoogte,

HEBREËRS 1:13 En aan watter een van 

die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my 

regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n 

voetbank van u voete?

HEBREËRS 10:13 en wag nou verder totdat sy 

vyande gemaak is ‘n voetbank van sy voete.

14 Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak 

die wat geheilig word.

Sien ook: #1; Markus 12:35-37; Markus 16:19; Lukas 20:41-44; Die 
handelinge apostels 2:34-37; Hebreërs 12:2; 1 Petrus 3:22.
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B07 Die almagtigheid van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 110:3 U volk sal baie gewillig 

wees op die dag van u krygsmag; in heilige 

feesgewade, uit die moederskoot van die 

dageraad sal vir U wees die dou van u jong 

manskappe.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:41 Die wat 

toe sy woord met blydskap aangeneem het, 

is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie 

duisend siele toegebring.

DIE HANDELINGE APOSTELS 

19:20 So het die woord van die Here met 

krag gegroei en sterk geword.

DIE HANDELINGE APOSTELS 

21:20 En toe hulle dit hoor, het hulle die 

Here verheerlik en vir hom gesê: U sien, 

broeder, hoeveel duisende Jode daar is wat 

gelowig geword het, en almal is yweraars vir 

die wet.

EFFESIËRS 1:4 soos Hy ons in Hom 

uitverkies het voor die grondlegging van 

die wêreld om heilig en sonder gebrek voor 

Hom in liefde te wees,

FILIPPENSE 2:13 want dit is God wat in julle 

werk om te wil sowel as om te werk na sy 

welbehae.

HEBREËRS 13:21 julle volmaak in elke goeie 

werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk 

wat welbehaaglik is voor Hom deur Jesus 

Christus aan wie die heerlikheid toekom tot 

in alle ewigheid! Amen.

DIE OPENBARING 7:9 Ná hierdie dinge 

het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot 

menigte wat niemand kon tel nie, uit alle 

nasies en stamme en volke en tale; hulle 

het gestaan voor die troon en voor die Lam, 

bekleed met wit klere en met palmtakke in 

hulle hande;

Sien ook: #1; #2; #4; Die handelinge apostels 1:8; Die 
handelinge apostels 4:4,30-35; 2 Korintiërs 8:3; 2 Korintiërs 13:4; 1 

Tessalonisense 4:7; Titus 2:14.

D03 Die amp van die Messias as Priester. 

PSALMS 110:4 Die HERE het gesweer, en dit 

sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig 

volgens die orde van Melgisédek.

HEBREËRS 5:5 So het Christus ook Homself 

nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, 

maar Hy het Hom verheerlik wat vir Hom 

gesê het: U is my Seun, vandag het Ek U 

gegenereer.

6 Soos Hy ook op ‘n ander plek sê: U is 

priester vir ewig volgens die orde van 

Melgisédek.

HEBREËRS 6:20 waar Jesus as voorloper vir 

ons ingegaan het, Hy wat volgens die orde 

van Melgisédek ‘n hoëpriester geword het vir 

ewig.

HEBREËRS 7:21 maar Hy met eedswering 

deur die Een wat aan Hom gesê het: Die 

Here het gesweer en dit sal Hom nie berou 

nie: U is priester vir ewig volgens die orde 

van Melgisédek—

22 in sover het Jesus van ‘n beter verbond borg 

geword.
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HEBREËRS 7:28 Want die wet stel as 

hoëpriesters aan mense met swakhede, maar 

die woord van die eedswering wat ná die wet 

gekom het, stel die Seun aan, wat vir ewig 

volmaak is.

Sien ook: Genesis 14:18; Sagaria 6:13; Hebreërs 5:7-10; Hebreërs 
7:1-28; Hebreërs 10:1-11.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 110:5 Die Here aan u regterhand 

verbrysel konings op die dag van sy toorn.

6 Hy sal ‘n strafgerig hou onder die nasies; Hy 

maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel ‘n 

hoof oor ‘n groot land.

MARKUS 16:19 Nadat die Here dan met 

hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die 

hemel en het gaan sit aan die regterhand van 

God.

JOHANNES 5:22 Want die Vader oordeel ook 

niemand nie, maar het die hele oordeel aan 

die Seun gegee,

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:34 Want 

Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, 

maar hy self sê: Die Here het gespreek tot 

my Here: Sit aan my regterhand

35 totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank 

van u voete.

36 Laat dan die hele huis van Israel sekerlik 

weet dat God Hom Here en Christus 

gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig 

het.

HEBREËRS 10:12 maar Hy het, nadat Hy een 

slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd 

gaan sit aan die regterhand van God

13 en wag nou verder totdat sy vyande gemaak 

is ‘n voetbank van sy voete.

14 Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak 

die wat geheilig word.

Sien ook: #1; #4; #6; Psalms 16:8; Jesaja 2:4; Jesaja 42:1; Jesaja 
51:5; Die handelinge apostels 7:56.

F11 Die leiding van die Messias.

G03 Die lofprysing van die Messias word 

voorspel.

PSALMS 110:7 Uit die stroom sal Hy drink 

op die pad; daarom sal Hy die hoof ophef.

PSALMS 27:6 En nou sal my hoof hoog 

wees bo my vyande rondom my, en ek 

wil in sy tent offerandes offer saam met 

trompetgeklank; ek wil sing, ja, psalmsing 

tot eer van die HERE.

MATTEUS 20:22 Maar Jesus antwoord en sê: 

Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die 

beker drink wat Ek aanstons gaan drink, 

en gedoop word met die doop waarmee Ek 

gedoop word? Hulle sê vir Hom: Ons kan.

MATTEUS 26:42 Weer het Hy vir die tweede 

maal gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie 

beker nie by My kan verbygaan sonder dat 

Ek dit drink nie, laat u wil geskied.

LUKAS 24:26 Moes die Christus nie 

hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan 

nie?

Sien ook: Psalms 3:4; Psalms 102:10; Jesaja 53:11,12; Johannes 
18:11; Filippense 2:7-11; Hebreërs 2:9,10; 1 Petrus 1:11.
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B15 Die Messias sal gevul wees met 

barmhartigheid.

E09 Die geregtigheid van die Messias.

PSALMS 112:4 Sajin. Vir die opregtes 

gaan Hy op as ‘n lig in die duisternis: Get. 

genadig en barmhartig en regverdig.

LUKAS 6:36 Wees dan barmhartig, soos 

julle Vader ook barmhartig is.

JOHANNES 12:46 Ek het as ‘n lig in die wêreld 

gekom, sodat elkeen wat in My glo, nie in 

die duisternis sou bly nie.

2 KORINTIËRS 8:8 Ek sê dit nie as ‘n 

bevel nie, maar om deur die ywer van ander 

ook die egtheid van julle liefde op die proef 

te stel.

9 Want julle ken die genade van onse Here 

Jesus Christus, dat Hy, alhoewel Hy ryk was, 

ter wille van julle arm geword het, sodat julle 

deur sy armoede ryk kan word.

1 JOHANNES 2:29 As julle weet dat Hy 

regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat 

die geregtigheid doen, uit Hom gebore is.

Sien ook: Kolossense 1:12,13; Johannes 3:7,10.

E17 Die Messias sal ‘n tempel vir God bou.

F03 Die Messias sal verwerp word.

      

PSALMS 118:22 Die steen wat die bouers 

verwerp het, het ‘n hoeksteen geword.

23 Dit het van die HERE gekom; dit is 

wonderbaar in ons oë.

24 Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat 

ons daaroor juig en bly wees.

JESAJA 28:16 daarom, so sê die Here 

HERE: Kyk, Ek lê in Sion ‘n grondsteen, ‘n 

beproefde steen, ‘n kosbare hoeksteen wat 

vas gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig 

wees nie.

MATTEUS 21:42 Jesus sê vir hulle: Het julle 

nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat 

die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen 

geword. Hy het van die Here gekom en is 

wonderbaar in ons oë?

LUKAS 20:17 Maar Hy het hulle 

aangekyk en gesê: Wat beteken dan hierdie 

Skrifwoord: die steen wat die bouers verwerp 

het, dit het ‘n hoeksteen geword?

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:23 Hom, wat 

deur die bepaalde raad en voorkennis van 

God oorgelewer is, het julle deur die hande 

van goddelose manne geneem en gekruisig 

en omgebring;

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:13 Die God 

van Abraham en Isak en Jakob, die God van 

ons vaders, het sy Kind Jesus verheerlik, 

Hom wat julle oorgelewer en voor Pilatus 

verloën het toe hy besluit het om Hom los te 

laat.

DIE HANDELINGE APOSTELS 4:10 laat dit 

bekend wees aan julle almal en aan die hele 

volk van Israel dat deur die Naam van Jesus 

Christus, die Nasaréner, wat julle gekruisig 

het, maar wat God uit die dode opgewek het, 

dat deur Hom hierdie man gesond voor julle 

staan.

11 Hy is die steen wat deur julle, die bouers, 

verag is, wat ‘n hoeksteen geword het.
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ROMEINE 9:33 Soos geskrywe is: Kyk, Ek lê 

in Sion ‘n steen van aanstoot en ‘n rots van 

struikeling; en elkeen wat in Hom glo, sal 

nie beskaam word nie.

EFFESIËRS 2:20 gebou op die fondament van 

die apostels en profete, terwyl Jesus Christus 

self die hoeksteen is,

21 in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, 

verrys tot ‘n heilige tempel in die Here,

22 in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n 

woning van God in die Gees.

1 PETRUS 2:6 Daarom staan dit ook in die 

Skrif: Kyk, Ek lê in Sion ‘n uitverkore en 

kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, 

sal nooit beskaam word nie.

Sien ook: Daniël 2:34; Sagaria 3:9; Sagaria 4:7; Sagaria 12:3; 
Matteus 28:1-8; Markus 12:10,11; Die handelinge apostels 5:31,32; 1 

Korintiërs 3:11; Effesiërs 1:19-22; 1 Petrus 2:4-8.

F02 Die binnekoms van die Messias in 

Jerusalem word voorspel.

PSALMS 118:26 Geseënd is hy wat kom in 

die Naam van die HERE! Ons seën julle uit 

die huis van die HERE.

27 Die HERE is God, en Hy het vir ons lig 

gegee. Bind die feesoffer met toue, tot by die 

horings van die altaar.

MATTEUS 21:9 En die skare wat voor geloop 

en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: 

Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd 

is Hy wat kom in die Naam van die Here! 

Hosanna in die hoogste hemele!

10 En toe Hy in Jerusalem inkom, het die hele 

stad in opskudding geraak en gesê: Wie is 

hierdie man?

11 En die skare sê: Dit is Jesus, die profeet, van 

Násaret in Galiléa.

MATTEUS 23:39 Want Ek sê vir julle: Julle sal 

My van nou af sekerlik nie sien nie totdat 

julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die 

Naam van die Here!

LUKAS 19:36 En terwyl Hy voortgaan, gooi 

hulle hul klere oop op die pad.

37 En toe Hy al naby die afdraand van die 

Olyfberg kom, begin die hele menigte 

dissipels God met blydskap te prys met ‘n 

groot stem oor al die kragtige dade wat hulle 

gesien het,

38 terwyl hulle sê: Geseënd is die Koning wat 

kom in die Naam van die Here, vrede in die 

hemel en heerlikheid in die hoogste hemele!

JOHANNES 12:13 palmtakke geneem en 

uitgegaan Hom tegemoet en geroep: 

Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die 

Naam van die Here, die Koning van Israel.

EFFESIËRS 1:3 Geseënd is die God en 

Vader van onse Here Jesus Christus wat ons 

geseën het met alle geestelike seëninge in 

die hemele in Christus,

Sien ook: Markus 11:9,10.

E12 Die Messias verwesenlik die Wet van God.

PSALMS 119:97 Mem. Hoe lief het ek u wet; 

dit is my bepeinsing die hele dag.

98 U gebooie maak my wyser as my vyande, 

want hulle is myne vir ewig.

99 Ek is verstandiger as al my leermeesters, 

want u getuienisse is my bepeinsing.
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100 Ek het meer verstand as die ou mense, want 

ek bewaar u bevele.

101 Ek het my voete teruggehou van elke 

verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar.

102 Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, 

want U het my geleer.

103 Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, 

meer as heuning vir my mond.

MATTEUS 11:25 In daardie tyd het Jesus 

gespreek en gesê: Ek loof U, Vader, Here van 

die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge 

verberg het vir wyse en verstandige mense 

en dit aan kindertjies geopenbaar het.

LUKAS 2:46 En ná drie dae het hulle 

Hom in die tempel gevind, terwyl Hy in die 

midde van die leraars sit en na hulle luister 

en hulle uitvra.

47 En almal wat Hom gehoor het, was verbaas 

oor sy verstand en sy antwoorde.

JOHANNES 3:2 Hy het in die nag na Jesus 

gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat 

U ‘n leraar is wat van God gekom het, want 

niemand kan hierdie tekens doen wat U 

doen as God nie met hom is nie.

JOHANNES 4:34 Jesus sê vir hulle: My voedsel 

is om die wil te doen van Hom wat My 

gestuur het en om sy werk te volbring.

JOHANNES 15:10 As julle my gebooie bewaar, 

sal julle in my liefde bly, net soos Ek die 

gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde 

bly.

ROMEINE 13:10 Die liefde doen die naaste 

geen kwaad nie; daarom is die liefde die 

vervulling van die wet.

1 JOHANNES 2:5 Maar elkeen wat sy woord 

bewaar, in hom het die liefde van God 

waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons 

dat ons in Hom is.

1 JOHANNES 5:3 Want dit is die liefde tot God, 

dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is 

nie swaar nie.

Sien ook: Deuteronomium 4:6-8; Jeremia 2:8; Jeremia 8:9; Joël 
2:23; Matteus 13:11; Matteus 15:6-9,14; Hebreërs 5:12.

F13 Die besonderhede van die Messias se 

leiding.

PSALMS 129:3 Ploeërs het op my rug 

geploeg; hulle het hul vore lank getrek.

JESAJA 50:6 Ek het my rug gegee vir die 

wat slaan, en my wange vir die wat die hare 

uitpluk; my aangesig het Ek nie verberg vir 

smaadhede en bespuwing nie.

JESAJA 53:5 Maar Hy is ter wille van 

ons oortredinge deurboor, ter wille van ons 

ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat 

vir ons die vrede aanbring, was op Hom, 

en deur sy wonde het daar vir ons genesing 

gekom.

MATTEUS 20:19 en Hom oorlewer aan die 

heidene om Hom te bespot en te gésel en te 

kruisig; en op die derde dag sal Hy opstaan.

MATTEUS 27:26 Toe laat hy vir hulle 

Barábbas los, maar Jesus het hy laat gésel en 

oorgelewer om gekruisig te word.

Sien ook: Jesaja 51:23; Markus 10:34; Markus 15:15; Lukas 18:33.
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D09 Die Messias sal die Heiland wees.

E26 Die verlossingswerk van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 130:7 Wag op die HERE, o Israel! 

want by die HERE is die goedertierenheid, 

en by Hom is daar veel verlossing;

8 en Hy self sal Israel verlos van al sy 

ongeregtighede.

PSALMS 103:3 Wat al jou ongeregtigheid 

vergewe, wat al jou krankhede genees,

4 wat jou lewe verlos van die verderf, wat 

jou kroon met goedertierenheid en 

barmhartighede,

MATTEUS 1:21 en sy sal ‘n seun baar, en jy 

moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat 

sy volk van hulle sondes sal verlos.

LUKAS 1:68 Geloofd sy die Here, die God 

van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en 

vir hulle verlossing teweeggebring het,

ROMEINE 3:24 en hulle word deur sy 

genade sonder verdienste geregverdig deur 

die verlossing wat in Christus Jesus is.

ROMEINE 6:14 Want die sonde sal oor julle 

nie heers nie; want julle is nie onder die wet 

nie, maar onder die genade.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

EFFESIËRS 1:7 In Hom het ons die 

verlossing deur sy bloed, die vergifnis van 

die misdade na die rykdom van sy genade,

TITUS 2:14 wat Homself vir ons gegee 

het om ons te verlos van alle ongeregtigheid 

en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te 

reinig, ywerig in goeie werke.

HEBREËRS 9:12 ook nie met die bloed van 

bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, 

een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n 

ewige verlossing teweeggebring.

1 JOHANNES 3:5 En julle weet dat Hy verskyn 

het om ons sondes weg te neem, en geen 

sonde is in Hom nie.

6 Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen 

wat sondig, het Hom nie gesien en Hom nie 

geken nie.

7 My kinders, laat niemand julle mislei nie: 

wie die geregtigheid doen, is regverdig soos 

Hy regverdig is.

8 Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, 

want die duiwel sondig van die begin af. Vir 

hierdie doel het die Seun van God verskyn, 

om die werke van die duiwel te verbreek.

Sien ook: #2; #3; Markus 15:31; Lukas 2:38; Lukas 21:28; Lukas 
24:21; 1 Korintiërs 1:30; Effesiërs 1:14; Kolossense 1:14.

C01 Die geboorte van die Messias word 

voorspel.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 132:11 Die HERE het aan Dawid 

gesweer in waarheid (Hy sal daarvan nie 

terugkom nie): Van die vrug van jou liggaam 

sal Ek laat sit op jou troon.

12 As jou seuns my verbond hou en my 

getuienisse wat Ek hulle leer, dan sal húlle 
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seuns ook vir ewig op jou troon sit.

LUKAS 1:30 En die engel sê vir haar: 

Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade 

by God gevind.

31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, 

en jy moet Hom Jesus noem.

32 Hy sal groot wees en die Seun van die 

Allerhoogste genoem word; en die Here God 

sal aan Hom die troon van sy vader Dawid 

gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

LUKAS 1:69 en ‘n horing van heil vir ons 

opgerig het in die huis van Dawid, sy kneg—

70 soos Hy gespreek het deur die mond van sy 

heilige profete van ouds af—

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:30 Omdat hy 

dan ‘n profeet was en geweet het dat God vir 

hom met ‘n eed gesweer het dat hy uit die 

vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die 

Christus sou verwek om op sy troon te sit,

Sien ook: #1; #2; Psalms 102:29; Jesaja 59:21.

E16 Die Messias sal Sy mense seën.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 132:13 Want die HERE het Sion 

uitgekies, Hy het dit as woonplek vir Hom 

begeer en gesê:

HEBREËRS 12:22 Maar julle het gekom by die 

berg Sion en die stad van die lewende God, 

die hemelse Jerusalem en tien duisende 

engele,

23 by die feestelike vergadering en die 

gemeente van eersgeborenes wat in die 

hemele opgeskrywe is, en by God, die 

Regter van almal, en by die geeste van die 

volmaakte regverdiges,

24 en by Jesus, die Middelaar van die 

nuwe testament, en die bloed van die 

besprenkeling wat van beter dinge spreek as 

Abel.

Sien ook: #1; Psalms 68:17; Psalms 78:68,69; Psalms 87:2; Jesaja 
14:32.

E16 Die Messias sal Sy mense seën.

PSALMS 132:14 Dit is my rusplek vir ewig; 

hier wil Ek woon, want Ek het dit begeer.

MATTEUS 11:28 Kom na My toe, almal wat 

vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

29 Neem my juk op julle en leer van My, want 

Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle 

sal rus vind vir julle siele;

JOHANNES 14:23 Jesus antwoord en sê vir 

hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord 

bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en 

Ons sal na hom toe kom en by hom woning 

maak.

HEBREËRS 4:3 Want ons wat geglo het, gaan 

die rus in, soos Hy gesê het: Daarom het 

Ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus 

nie ingaan nie—alhoewel sy werke van die 

grondlegging van die wêreld af volbring is.

Sien ook: #1; #2; Psalms 68:17; Psalms 76:1-3; Psalms 132:8,9; 
Psalms 135:21; Jesaja 57:15; Jesaja 66:1; Esegiël 38:8; 43:7,9; 2 

Korintiërs 6:16; Hebreërs 4:1-11.
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E16 Die Messias sal Sy mense seën.

PSALMS 132:15 Sy voedsel sal Ek ryklik seën, 

sy behoeftiges versadig met brood;

MATTEUS 5:6 Salig is die wat honger en 

dors na die geregtigheid, want hulle sal 

versadig word.

MATTEUS 6:32 Want na al hierdie dinge 

soek die heidene; want julle hemelse Vader 

weet dat julle al hierdie dinge nodig het.

33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy 

geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle 

bygevoeg word.

MARKUS 8:6 En Hy gee aan die skare 

bevel om op die grond te gaan sit; daarop 

neem Hy die sewe brode, en nadat Hy 

gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy 

dissipels om dit voor te sit; en hulle sit dit 

aan die skare voor.

7 Hulle het ook ‘n paar vissies gehad; en nadat 

Hy gedank het, sê Hy dat hulle dit ook moet 

voorsit.

8 En hulle het geëet en versadig geword en 

die oorskot van die brokstukke opgetel, sewe 

mandjies vol.

9 En die wat geëet het, was omtrent vier 

duisend. En Hy het hulle weggestuur.

LUKAS 1:53 Hongeriges het Hy met 

goeie dinge vervul en rykes met leë hande 

weggestuur.

JOHANNES 6:35 En Jesus sê vir hulle: Ek is 

die brood van die lewe; wie na My toe kom, 

sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, 

sal nooit dors kry nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:44 En almal 

wat gelowig geword het, was bymekaar, en 

het alles gemeenskaplik besit.

45 En hulle eiendomme en besittings het hulle 

verkoop en die opbrings onder almal verdeel, 

volgens wat elkeen nodig gehad het.

46 En dag vir dag het hulle eendragtig volhard 

in die tempel en van huis tot huis brood 

gebreek en hulle voedsel met blydskap en 

eenvoudigheid van hart geniet,

Sien ook: Psalms 34:10,11; Jesaja 33:16; Jeremia 31:14; Matteus 
14:19-21.

E16 Die Messias sal Sy mense seën.

PSALMS 132:16 en sy priesters sal Ek met 

heil beklee, en sy gunsgenote sal vrolik 

jubel.

GALASIËRS 3:27 want julle almal wat in 

Christus gedoop is, het julle met Christus 

beklee.

DIE OPENBARING 1:6 en ons gemaak het 

konings en priesters vir sy God en Vader, aan 

Hom die heerlikheid en die krag tot in alle 

ewigheid! Amen.

Sien ook: #1; #2; 2 Kronieke 6:41; Psalms 132:9; Jesaja 61:10; Die 
openbaring 3:5; Die openbaring 4:4; Die openbaring 7:9-14; Die 

openbaring 20:6.
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D04 Die amp van die Messias as Koning.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 132:17 Daar sal Ek vir Dawid ‘n 

horing laat uitspruit; Ek het vir my gesalfde 

‘n lamp toeberei.

18 Ek sal sy vyande met skaamte beklee, maar 

op hom sal sy kroon skitter.

LUKAS 1:67 En Sagaría, sy vader, is vervul 

met die Heilige Gees en het geprofeteer en 

gesê:

68 Geloofd sy die Here, die God van Israel, 

omdat Hy sy volk besoek het en vir hulle 

verlossing teweeggebring het,

69 en ‘n horing van heil vir ons opgerig het in 

die huis van Dawid, sy kneg—

70 soos Hy gespreek het deur die mond van sy 

heilige profete van ouds af—

71 redding van ons vyande en uit die hand van 

almal wat vir ons haat,

LUKAS 2:25 En daar was ‘n man in 

Jerusalem met die naam van Símeon; en 

hierdie man was regverdig en vroom en het 

die vertroosting van Israel verwag, en die 

Heilige Gees was op hom.

26 En aan hom was dit deur die Heilige Gees 

geopenbaar dat hy die dood nie sou sien 

voordat hy die Christus van die Here gesien 

het nie.

27 En hy het deur die Gees in die tempel 

gekom; en toe die ouers die Kindjie Jesus 

inbring om met Hom te handel volgens die 

gebruik van die wet,

28 het hy Hom in sy arms geneem en God 

geloof en gesê:

29 Nou laat U, Here, u dienskneg gaan in vrede 

volgens u woord,

30 omdat my oë u heil gesien het,

31 wat U berei het voor die oë van al die volke—

32 ‘n lig tot verligting van die nasies en tot 

heerlikheid van u volk Israel.

LUKAS 20:42 En Dawid self sê in die boek 

van die Psalms: Die Here het tot my Here 

gespreek: Sit aan my regterhand

43 totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank 

van u voete.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

Sien ook: #1; #2; #5; Psalms 21:9,10; Psalms 109:29; Psalms 
148:14; Esegiël 29:21.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 138:4 Al die konings van die aarde 

sal U loof, o HERE, as hulle gehoor het die 

woorde van u mond;

5 en hulle sal sing van die weë van die HERE, 

want die heerlikheid van die HERE is groot.

JESAJA 49:22 So sê die Here HERE: Kyk, 

Ek sal my hand ophef na die nasies en my 

banier opsteek na die volke; dan sal hulle jou 

seuns aan die boesem bring, en jou dogters 

sal op die skouer gedra word;

23 en konings sal jou oppassers wees, hulle 

vorstinne jou pleegmoeders; hulle sal voor 

jou neerbuig met die aangesig na die aarde 

toe en die stof van jou voete lek; en jy sal 
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weet dat Ek die HERE is, dat hulle nie 

beskaamd staan wat My verwag nie.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

Sien ook: #1; #5.

B08 Die alwetendheid van die Messias.

PSALMS 139:1 Vir die musiekleier. ‘n Psalm 

van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my.

2 U ken my sit en my opstaan; U verstaan van 

ver my gedagte.

3 U deurvors my gaan en my lê, en U is met al 

my weë goed bekend.

4 Want daar is nog geen woord op my tong 

nie—of U, HERE, U ken dit geheel en al.

MATTEUS 9:4 En toe Jesus merk wat hulle 

gedagtes was, sê Hy: Waarom bedink julle 

slegte dinge in julle harte?

MATTEUS 12:36 Maar Ek sê vir julle dat 

van elke ydele woord wat die mense praat, 

daarvan moet hulle rekenskap gee in die 

oordeelsdag.

37 Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, 

en uit jou woorde sal jy veroordeel word.

LUKAS 9:47 En toe Jesus die redenering 

van hulle hart opmerk, neem Hy ‘n kindjie 

en laat dié by Hom staan

LUKAS 10:22 Alles is aan My oorgegee 

deur my Vader; en niemand weet wie die 

Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die 

Vader is nie, behalwe die Seun en hy aan wie 

die Seun dit wil openbaar.

JOHANNES 2:24 Maar Jesus self het Hom aan 

hulle nie toevertrou nie, omdat Hy almal 

geken het

25 en omdat Hy nie nodig gehad het dat 

iemand van die mens sou getuig nie; want 

Hy self het geweet wat in die mens is.

JOHANNES 13:21 Toe Jesus dit gesê het, het Hy 

in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê: 

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, een van 

julle sal My verraai.

JOHANNES 16:30 Nou weet ons dat U alles 

weet en nie nodig het dat iemand U iets 

vra nie. Daarom glo ons dat U van God 

uitgegaan het.

JOHANNES 21:17 Hy vra hom die derde 

maal: Simon, seun van Jona, het jy My lief? 

Petrus het bedroef geword, omdat Hy hom 

die derde maal vra: Het jy My lief? En hy 

antwoord Hom: Here, U weet alles, U weet 

dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my 

skape wei.

1 KORINTIËRS 4:5 Daarom moet 

julle nie voor die tyd oordeel, voordat die 

Here kom nie, wat die verborge dinge van 

die duisternis in die lig sal bring en die 

bedoelinge van die harte openbaar sal maak; 

en dan sal elkeen lof van God ontvang.

HEBREËRS 4:13 En daar is geen skepsel 

onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop 

en bloot voor die oë van Hom met wie ons te 
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doen het.

DIE OPENBARING 3:8 Ek ken jou werke. 

Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, 

en niemand kan dit sluit nie, want jy het 

min krag en jy het my woord bewaar en my 

Naam nie verloën nie.

Sien ook: Psalms 17:3; Psalms 44:22; Psalms 94:11; Psalms 121:3-8; 
Psalms 139:23; Spreuke van Salomo 5:21; Prediker 12:14; Jesaja 

29:15; Jesaja 37:28; Jeremia 12:3; Jeremia 17:9,10; Jeremia 23:24; 
Daniël 2:22; Maleagi 3:16; Johannes 4:16-19,28.

B09 Die alomteenwoordigheid van die 

Messias. 

PSALMS 139:7 Waar sou ek heengaan van u 

Gees en waarheen vlug van u aangesig?

8 Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak 

ek die doderyk my bed, kyk, U is daar!

9 Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan 

ek by die uiteinde van die see woon,

10 ook daar sou u hand my lei en u regterhand 

my vashou.

MATTEUS 18:20 Want waar twee of drie in my 

Naam vergader, daar is Ek in hul midde.

MATTEUS 28:20 En kyk, Ek is met julle al die 

dae tot aan die voleinding van die wêreld. 

Amen.

JOHANNES 1:1 In die begin was die Woord, 

en die Woord was by God, en die Woord was 

God.

JOHANNES 14:20 In dié dag sal julle weet dat 

Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in 

julle.

KOLOSSENSE 1:17 En Hy is voor alle 

dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

Sien ook: Jeremia 23:23,24; Miga 5:1; Die openbaring 
21:2,3,10,22,23.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 145:10 Jod. Al u werke loof U, o 

HERE, en u gunsgenote prys U.

11 Kaf. Hulle maak melding van die heerlikheid 

van u koninkryk en spreek van u mag,

12 Lamed. om aan die mensekinders sy 

magtige dade bekend te maak en die 

glansryke heerlikheid van sy koninkryk.

13 Mem. U koninkryk is ‘n koninkryk van 

alle eeue, en u heerskappy duur deur al die 

geslagte.

EFFESIËRS 3:7 waarvan ek ‘n dienaar 

geword het, volgens die gawe van die genade 

van God wat aan my gegee is ooreenkomstig 

die werking van sy krag.

8 Aan my, die geringste van al die heiliges, is 

hierdie genade gegee om onder die heidene 

die evangelie van die onnaspeurlike rykdom 

van Christus te verkondig,

1 TIMOTEUS 1:17 Aan die Koning van die eeue, 

die onverderflike, onsienlike, alleenwyse 

God, kom toe die eer en die heerlikheid tot 

in alle ewigheid. Amen.

HEBREËRS 13:15 Laat ons dan gedurig deur 

Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die 

vrug van die lippe wat sy Naam bely.

DIE OPENBARING 5:12 en met ‘n groot 

stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag 
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is, is waardig om te ontvang die krag en 

rykdom en wysheid en sterkte en eer en 

heerlikheid en lof.

13 En elke skepsel wat in die hemel en op 

die aarde en onder die aarde en wat op die 

see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor 

sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan 

die Lam kom toe die lof en die eer en die 

heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!

DIE OPENBARING 7:9 Ná hierdie dinge 

het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot 

menigte wat niemand kon tel nie, uit alle 

nasies en stamme en volke en tale; hulle 

het gestaan voor die troon en voor die Lam, 

bekleed met wit klere en met palmtakke in 

hulle hande;

10 en hulle het met ‘n groot stem geroep en 

gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, 

en aan die Lam!

11 En al die engele het rondom die troon en 

die ouderlinge en die vier lewende wesens 

gestaan, en hulle het voor die troon op hulle 

aangesig neergeval en God aanbid en gesê:

12 Amen! Die lof en die heerlikheid en die 

wysheid en die danksegging en die eer en 

die krag en die sterkte aan onse God tot in 

alle ewigheid! Amen.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

16 En die vier en twintig ouderlinge wat voor 

God op hulle trone sit, het op hulle aangesig 

geval en God aanbid en gesê:

17 Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is 

en wat was en wat kom, dat U u groot mag 

aangeneem en as koning geheers het.

DIE OPENBARING 12:10 Toe hoor ek ‘n 

groot stem in die hemel sê: Nou het die heil 

en die krag en die koningskap die eiendom 

van onse God geword, en die mag van sy 

Christus; want die aanklaer van ons broeders 

is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor 

onse God, dag en nag.

DIE OPENBARING 19:5 En ‘n stem het uit 

die troon uitgegaan en gesê: Prys onse God, 

al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, 

klein en groot!

6 En ek het iets gehoor soos die stem van 

‘n groot menigte en soos die geluid van 

baie waters en soos die geluid van sterk 

donderslae wat sê: Halleluja! want die Here 

God, die Almagtige, het die koningskap 

aanvaar.

Sien ook: #1; #2; 1 Korintiërs 15:21-28.

E05 Die wonderwerke van die Messias.

PSALMS 146:8 Die HERE open die oë van 

die blindes; die HERE rig die wat geboë is, 

op; die HERE het die regverdiges lief.

JESAJA 35:5 Dan sal die oë van die 

blindes geopen en die ore van die dowes 

ontsluit word.

MATTEUS 9:30 En hulle oë het oopgegaan. 

En Jesus het hulle skerp aangespreek en 

gesê: Pas op, laat niemand dit te wete kom 

nie.
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MATTEUS 11:5 blindes sien weer en 

kreupeles loop, melaatses word gereinig en 

dowes hoor, dooies word opgewek en aan 

armes word die evangelie verkondig.

LUKAS 18:42 En Jesus sê vir hom: Sien! 

Jou geloof het jou gered.

JOHANNES 9:10 Hulle sê vir hom: Hoe is jou 

oë geopen?

11 Hy antwoord en sê: Die man wat Jesus 

genoem word, het klei gemaak en op my 

oë gesmeer en vir my gesê: Gaan na die 

badwater Silóam en was jou. En ek het 

gegaan en my gewas en ek sien.

DIE HANDELINGE APOSTELS 26:18 

om hulle oë te open, dat hulle hul van die 

duisternis tot die lig kan bekeer en van die 

mag van die Satan tot God, sodat hulle deur 

die geloof in My vergifnis van sondes en ‘n 

erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.

EFFESIËRS 1:18 verligte oë van julle 

verstand, sodat julle kan weet wat die hoop 

van sy roeping en wat die rykdom van die 

heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges 

is;

1 PETRUS 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore 

geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige 

volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te 

verkondig die deugde van Hom wat julle uit 

die duisternis geroep het tot sy wonderbare 

lig,
Sien ook: Jesaja 42:16,18.

E26 Die verlossingswerk van die Messias.

PSALMS 147:3 Hy genees die wat gebroke is 

van hart, en Hy verbind hulle wonde.

6 Die HERE rig die ootmoediges weer op; die 

goddelose mense verneder Hy tot die grond 

toe.

MATTEUS 5:5 Salig is die sagmoediges, 

want hulle sal die aarde beërwe.

LUKAS 4:18 Die Gees van die Here is 

op My, omdat Hy My gesalf het om die 

evangelie aan die armes te bring. Hy het My 

gestuur om die wat verbryseld van hart is, te 

genees;

Sien ook: 1 Petrus 5:6.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 147:2 Die HERE bou Jerusalem op; 

Hy versamel van Israel die wat verdryf is.

13 Want Hy het die grendels van jou poorte 

sterk gemaak; Hy het jou kinders binne-in 

jou geseën.

14 Hy wat aan jou grondgebied vrede verskaf, 

wat jou versadig met die beste van die 

koring,

20 So het Hy aan geen enkele nasie gedoen 

nie; en sy verordeninge, dié ken hulle nie. 

Halleluja!

JESAJA 11:12 en Hy sal ‘n banier ophef vir 

die nasies en bymekaar laat kom die seuns 

van Israel wat verdryf is, en versamel die 

dogters van Juda wat verstrooi is, uit die vier 
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hoeke van die aarde.

SAGARIA 8:3 So sê die HERE: Ek keer 

terug na Sion en sal midde-in Jerusalem 

woon; en Jerusalem sal genoem word: Die 

stad van trou, en die berg van die HERE van 

die leërskare: Die heilige berg.

ROMEINE 3:1 Wat is dan die voordeel 

van die Jood? Of wat is die nut van die 

besnydenis?

2 Groot, in alle opsigte: ten eerste tog seker dat 

aan hulle die woorde van God toevertrou is.

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 

nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

Sien ook: #1; #2; #3; Psalms 102:14-17; Matteus 16:18; Matteus 
19:13,14; Effesiërs 1:10; Effesiërs 2:17-19; Romeine 11:25.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

PSALMS 149:1 Halleluja! Sing tot eer 

van die HERE ‘n nuwe lied, sy lof in die 

vergadering van die gunsgenote!

2 Laat Israel hom verheug in sy Maker; laat die 

kinders van Sion juig oor hulle Koning!

3 Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom 

psalmsing met tamboeryn en siter.

4 Want die HERE het ‘n welbehae in sy volk; 

Hy versier die ootmoediges met heil.

5 Laat die gunsgenote juig in heerlikheid; laat 

hulle jubel op hul bedde.

MATTEUS 21:5 Sê vir die dogter van Sion: 

Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, 

en Hy sit op ‘n esel, ja, ‘n jong esel, die vul 

van ‘n pakdier.

LUKAS 19:38 terwyl hulle sê: Geseënd is 

die Koning wat kom in die Naam van die 

Here, vrede in die hemel en heerlikheid in 

die hoogste hemele!

HEBREËRS 2:12 wanneer Hy sê: Ek sal u 

Naam aan my broeders verkondig, in die 

midde van die gemeente sal Ek U prys;

1 PETRUS 1:8 vir wie julle, al het julle 

Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, 

al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle 

verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike 

blydskap,

1 PETRUS 3:4 maar die verborge mens 

van die hart in die onverganklike versiering 

van ‘n sagmoedige en stille gees, wat baie 

kosbaar is voor God.
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DIE OPENBARING 5:9 Toe sing hulle ‘n 

nuwe lied en sê: U is waardig om die boek 

te neem en sy seëls oop te maak, want U 

is geslag en het ons vir God met u bloed 

gekoop uit elke stam en taal en volk en 

nasie,

10 en het ons konings en priesters vir onse God 

gemaak, en ons sal as konings op die aarde 

heers.

DIE OPENBARING 19:6 En ek het iets 

gehoor soos die stem van ‘n groot menigte 

en soos die geluid van baie waters en soos 

die geluid van sterk donderslae wat sê: 

Halleluja! want die Here God, die Almagtige, 

het die koningskap aanvaar.

Sien ook: #1; #2; Deuteronomium 7:6,7; 1 Samuel 12:22; Psalms 
22:23,26; Psalms 33:2,3; Psalms 96:1; Psalms 98:1; Psalms 100:1-3; 
Psalms 111:1; Psalms 116:18; Psalms 135:3,4; Psalms 144:9; Psalms 

150:4; Jesaja 42:10; Jesaja 54:5; Jesaja 62:4,5; 1 Petrus 5:5.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

PSALMS 149:6 Lofverheffinge van God is 

in hulle keel, en ‘n tweesnydende swaard in 

hulle hand;

7 om wraak te oefen onder die heidene, 

strafgerigte onder die volke;

8 om hulle konings met kettings te bind en 

hulle edeles met ysterboeie;

9 om ‘n vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle 

te voltrek. ‘n Eer is dit vir al sy gunsgenote! 

Halleluja!

SAGARIA 14:17 En wie uit die geslagte van 

die aarde nie na Jerusalem optrek om voor 

die Koning, die HERE van die leërskare, te 

aanbid nie—hulle sal geen reën kry nie.

18 En as die geslag van Egipte nie optrek en 

nie kom nie, op wie geen reën sal val nie, 

dan sal tog die plaag hulle tref waarmee die 

HERE die nasies tref wat nie opgaan om die 

huttefees te vier nie.

19 Dit sal die straf van Egipte wees en die straf 

van al die nasies wat nie optrek om die 

huttefees te vier nie.

1 KORINTIËRS 6:2 Weet julle nie dat 

die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as 

die wêreld deur julle geoordeel word, is julle 

dan onbevoeg vir die geringste regsake?

3 Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, 

hoeveel te meer die alledaagse dinge?

HEBREËRS 4:12 Want die woord van God 

is lewend en kragtig en skerper as enige 

tweesnydende swaard, en dring deur tot die 

skeiding van siel en gees en van gewrigte 

en murg, en is ‘n beoordelaar van die 

oorlegginge en gedagtes van die hart.

DIE OPENBARING 1:16 En in sy regterhand 

het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp 

tweesnydende swaard het uit sy mond 

uitgegaan, en sy aangesig was soos die son 

wat skyn in sy krag.

DIE OPENBARING 3:21 Aan hom wat 

oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op 

my troon, soos Ek ook oorwin het en saam 

met my Vader op sy troon gaan sit het.

Sien ook: #1; #6; Psalms 96:14; Psalms 145:3-5; Psalms 148:14; 
Daniël 7:18,22; Lukas 2:14; Die openbaring 19:11-21.
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G04 Die Messias sal Sy Gees uitstort.

SPREUKE VAN SALOMO 1:23 Wend 

julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees 

vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan 

julle bekend maak.

JOËL 2:28 En daarna sal Ek my Gees 

uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle 

dogters sal profeteer, julle ou mense drome 

droom, julle jongelinge gesigte sien.

SAGARIA 12:10 Maar oor die huis van Dawid 

en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek 

uitgiet die Gees van genade en smekinge; 

en hulle sal opsien na My vir wie hulle 

deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag 

soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun 

en bitterlik oor Hom ween soos ‘n mens 

bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:4 En hulle 

is almal vervul met die Heilige Gees en het 

begin spreek in ander tale, soos die Gees aan 

hulle gegee het om uit te spreek.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:38 En Petrus 

sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van 

julle gedoop word in die Naam van Jesus 

Christus tot vergewing van sondes, en julle 

sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Sien ook: Jesaja 32:15.

A04 Die Messias bestaan vanaf der ewigheid.

D01 Die salwing van die Messias.

SPREUKE VAN SALOMO 8:22 Die 

HERE het my berei as eersteling van sy weg, 

voor sy werke, van ouds af.

23 Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin 

af, van die voortyd van die aarde af.

24 Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek 

gebore; toe fonteine, swaar van water, nog nie 

daar was nie;

25 voordat die berge ingesink het, voor die 

heuwels is ek gebore;

26 toe Hy die aarde en die velde en al die stoffies 

van die wêreld nog nie gemaak het nie.

27 Toe Hy die hemele berei het, was ek daar; toe 

Hy ‘n kring afgetrek het op die oppervlakte 

van die wêreldvloed;

28 toe Hy die wolke daarbo bevestig het, toe die 

bronne van die wêreldvloed sterk geword het;

29 toe Hy vir die see sy grens gestel het, dat die 

waters sy bevel nie sou oortree nie; toe Hy die 

fondamente van die aarde vasgelê het—

JOHANNES 1:1 In die begin was die Woord, 

en die Woord was by God, en die Woord was 

God.

2 Hy was in die begin by God.

3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en 

sonder Hom het nie een ding ontstaan wat 

ontstaan het nie.

4 In Hom was lewe, en die lewe was die lig 

van die mense.

JOHANNES 17:5 En nou, Vader, verheerlik My 

by Uself met die heerlikheid wat Ek by U 

gehad het voordat die wêreld was.

JOHANNES 17:24 Vader, Ek wil dat waar Ek 

is, hulle wat U My gegee het, ook saam met 
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My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan 

aanskou wat U My gegee het, omdat U My 

liefgehad het voor die grondlegging van die 

wêreld.

KOLOSSENSE 1:15 Hy is die Beeld van 

die onsienlike God, die Eersgeborene van die 

hele skepping;

16 want in Hom is alle dinge geskape wat in 

die hemele en op die aarde is, wat sienlik en 

onsienlik is, trone sowel as heerskappye en 

owerhede en magte—alle dinge is deur Hom 

en tot Hom geskape.

17 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle 

dinge stand.

18 En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik 

die gemeente; Hy wat die begin is, die 

Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles 

die eerste kan wees.

19 Want dit het die Vader behaag dat in Hom 

die ganse volheid sou woon

HEBREËRS 1:1 Nadat God baiekeer en op 

baie maniere in die ou tyd gespreek het tot 

die vaders deur die profete, het Hy in hierdie 

laaste dae tot ons gespreek deur die Seun

2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, 

deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid 

en die afdruksel van sy wese en alle dinge 

dra deur die woord van sy krag, nadat Hy 

deur Homself die reiniging van ons sondes 

bewerk het, het gaan sit aan die regterhand 

van die Majesteit in die hoogte,

4 terwyl Hy soveel uitnemender geword het as 

die engele namate Hy ‘n voortrefliker naam 

geërf het as hulle.

5 Want aan wie van die engele het Hy ooit 

gesê: U is my Seun, vandag het Ek U 

gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ‘n 

Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees?

Sien ook: Genesis 1:26; Psalms 2:6; Miga 5:1; Effesiërs 1:10,11; 
Johannes 1:1,2.

A05 Die verhouding tussen die Messias en Sy 

Vader. 

SPREUKE VAN SALOMO 8:29 toe Hy 

vir die see sy grens gestel het, dat die waters 

sy bevel nie sou oortree nie; toe Hy die 

fondamente van die aarde vasgelê het—

30 toe was ek ‘n kunstenaar naas Hom, en ek 

was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel 

voor sy aangesig altyd,

31 en het gespeel op sy wêreldrond, en my 

verlustiginge was met die mensekinders.

MATTEUS 3:16 En nadat Jesus gedoop was, 

het Hy dadelik uit die water opgeklim, en 

meteens gaan die hemele vir Hom oop, 

en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif 

neerdaal en op Hom kom.

17 En daar kom ‘n stem uit die hemele wat 

sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n 

welbehae het.

JOHANNES 1:1 In die begin was die Woord, 

en die Woord was by God, en die Woord was 

God.

2 Hy was in die begin by God.

3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en 

sonder Hom het nie een ding ontstaan wat 

ontstaan het nie.

JOHANNES 1:18 Niemand het ooit God gesien 

nie; die eniggebore Seun wat in die boesem 

van die Vader is, dié het Hom verklaar.

SPREUKE VAN SALOMO



178

JOHANNES 4:34 Jesus sê vir hulle: My voedsel 

is om die wil te doen van Hom wat My 

gestuur het en om sy werk te volbring.

JOHANNES 5:19 Jesus het toe geantwoord en 

vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir 

julle, die Seun kan niks uit Homself doen 

tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want 

alles wat Hy doen, dit doen die Seun ook net 

so.

20 Want die Vader het die Seun lief en toon 

Hom alles wat Hy self doen. En groter werke 

as hierdie sal Hy Hom toon, sodat julle 

verwonderd kan wees.

Sien ook: Psalms 40:7-9; Jesaja 42:1; Matteus 17:5; Johannes 12:28; 
Johannes 13:1; Johannes 16:28; 2 Korintiërs 8:9.

B01 Die Messias is die Seun van God.

SPREUKE VAN SALOMO 30:4 Wie het 

na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie 

het die wind in sy vuiste versamel? Wie het 

die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al 

die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy 

Naam? En hoe is die Naam van sy Seun—as 

jy dit weet?

JESAJA 9:5 Want ‘n Kind is vir ons 

gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die 

heerskappy is op sy skouer, en Hy word 

genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke 

God, Ewige Vader, Vredevors—

JEREMIA 23:6 In sy dae sal Juda verlos 

word en Israel veilig woon; en dit is sy naam 

waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE 

ONS GEREGTIGHEID.

JOHANNES 1:1 In die begin was die Woord, 

en die Woord was by God, en die Woord was 

God.

JOHANNES 1:18 Niemand het ooit God gesien 

nie; die eniggebore Seun wat in die boesem 

van die Vader is, dié het Hom verklaar.

JOHANNES 3:13 En niemand het opgevaar in 

die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel 

neergedaal het, naamlik die Seun van die 

mens wat in die hemel is.

EFFESIËRS 4:9 Maar dít: Hy het opgevaar—

wat beteken dit anders as dat Hy ook eers 

neergedaal het in die onderste dele van die 

aarde?

10 Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy 

wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat 

Hy alles tot volheid kan bring.

Sien ook: Deuteronomium 30:3; Rigters 13:18; Job 38:4; Psalms 
2:7; Jeremia 7:14; Matteus 1:21-23; Johannes 6:46; Romeine 10:6,7.
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B18 Die heiligheid, skoonheid en glorie van die 

Messias.

HOOGLIED VAN SALOMO 5:16 Sy 

verhemelte is pure soetigheid, ja, hy is 

geheel en al die lieflikheid self. Dit is my 

beminde en dit is my vriend, dogters van 

Jerusalem.

PSALMS 45:2 My hart word bewoë deur 

goeie woorde; ek dra my gedigte voor 

aangaande ‘n Koning; my tong is die pen van 

‘n vaardige skrywer.

JOHANNES 3:29 Hy wat die bruid het, is 

die bruidegom; maar die vriend van die 

bruidegom wat na hom staan en luister, 

verbly hom baie oor die stem van die 

bruidegom. So is dan hierdie blydskap van 

my volkome.

GALASIËRS 2:20 Ek is met Christus gekruisig, 

en ék leef nie meer nie, maar Christus leef 

in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef 

ek deur die geloof in die Seun van God 

wat my liefgehad het en Homself vir my 

oorgegee het.

1 JOHANNES 4:16 En ons het die liefde wat God 

tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; 

en hy wat in die liefde bly, bly in God, en 

God in hom.

Sien ook: Hooglied van Salomo 1:2; Hooglied van Salomo 2:16; 
Hooglied van Salomo 6:3; Matteus 11:19; Matteus 26:50; Lukas 

7:34; Jakobus 2:23.
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 2:2 En aan die einde van die 

dae sal die berg van die huis van die HERE 

vasstaan op die top van die berge en verhewe 

wees bo die heuwels, en al die nasies sal 

daarheen toestroom.

3 En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat 

ons optrek na die berg van die HERE, na die 

huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy 

weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. 

Want uit Sion sal die wet uitgaan en die 

woord van die HERE uit Jerusalem.

PSALMS 22:28 Al die eindes van die aarde 

sal daaraan dink en hulle tot die HERE 

bekeer, en al die geslagte van die nasies sal 

voor u aangesig aanbid.

29 Want die koninkryk behoort aan die HERE, 

en Hy heers oor die nasies.

JESAJA 49:22 So sê die Here HERE: Kyk, 

Ek sal my hand ophef na die nasies en my 

banier opsteek na die volke; dan sal hulle jou 

seuns aan die boesem bring, en jou dogters 

sal op die skouer gedra word;

23 en konings sal jou oppassers wees, hulle 

vorstinne jou pleegmoeders; hulle sal voor 

jou neerbuig met die aangesig na die aarde 

toe en die stof van jou voete lek; en jy sal 

weet dat Ek die HERE is, dat hulle nie 

beskaamd staan wat My verwag nie.

JEREMIA 3:17 In dié tyd sal hulle Jerusalem 

noem die troon van die HERE; en al die 

nasies sal daarheen saamkom vanweë die 

Naam van die HERE in Jerusalem; en hulle 

sal nie meer wandel na die verharding van 

hul bose hart nie.

SAGARIA 8:20 So sê die HERE van die 

leërskare: Nog sal volke aankom en die 

inwoners van baie stede.

21 En die inwoners van die een stad sal gaan 

na die ander en sê: Kom, laat ons heengaan 

om die aangesig van die HERE om genade 

te smeek en die HERE van die leërskare te 

soek. Ek wil ook gaan!

22 So sal dan baie volke en magtige nasies kom 

om die HERE van die leërskare in Jerusalem 

te soek en die aangesig van die HERE om 

genade te smeek.

23 So sê die HERE van die leërskare: In dié dae 

sal tien man uit al die tale van die nasies die 

slip van ‘n Joodse man gryp en dit vashou 

en sê: Ons wil met julle saamgaan, want ons 

het gehoor dat God met julle is.

JOHANNES 6:45 Dit is geskrywe in die 

profete: En hulle sal almal deur God geleer 

wees. Elkeen dan wat dit van die Vader 

gehoor en geleer het, kom na My toe.

DIE HANDELINGE APOSTELS 1:8 maar julle 

sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees 

oor julle kom, en julle sal my getuies wees 

in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en 

Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

ROMEINE 15:18 Want ek sal nie waag om 

iets te sê van dinge wat Christus nie deur 

my gewerk het nie om die heidene tot 

gehoorsaamheid te bring, met woord en 

daad,

1 JOHANNES 2:27 En die salwing wat julle van 

Hom ontvang het, bly in julle, en julle het 

nie nodig dat iemand julle leer nie; maar 
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soos dieselfde salwing julle aangaande alles 

leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; 

en soos dié julle geleer het, so moet julle in 

Hom bly.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 12:10 Toe hoor ek ‘n 

groot stem in die hemel sê: Nou het die heil 

en die krag en die koningskap die eiendom 

van onse God geword, en die mag van sy 

Christus; want die aanklaer van ons broeders 

is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor 

onse God, dag en nag.

DIE OPENBARING 15:4 Wie sal U nie vrees 

nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 

Want U alleen is heilig; want al die nasies sal 

kom en voor U aanbid, omdat u regverdige 

dade openbaar geword het.

DIE OPENBARING 17:14 Hulle sal teen die 

Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin 

want Hy is die Here van die here en die 

Koning van die konings en die wat saam met 

Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.

DIE OPENBARING 21:10 En hy het my in 

die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg 

en my die groot stad getoon, die heilige 

Jerusalem, wat uit die hemel van God 

neerdaal;

Sien ook: Psalms 2:8; Psalms 72:8,11,17-19; Psalms 86:9; Psalms 
89:16-18; Psalms 110:2; Jesaja 2:2,3; Jesaja 11:10; Jesaja 27:15; 
Jesaja 30:29; Jesaja 49:6,7; Jesaja 50:4,5; Jesaja 51:4,5; Jesaja 
54:13; Jesaja 55:5; Jesaja 60:3-14; Jeremia 16:19; Jeremia 31:6; 

Jeremia 50:4,5; Daniël 2:44,45; Daniël 7:14,18,22,27; Hosea 2:23; 
Amos 9:11,12; Miga 4:1-3; Sefanja 3:9,10; Sagaria 2:11; Sagaria 
8:3; Sagaria 14:9; Maleagi 1:11; Maleagi 3:12; Die handelinge 

apostels 13:46-48; Romeine 10:18; Die openbaring 20.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 2:4 En Hy sal oordeel tussen die 

nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal 

van hul swaarde pikke smee en van hul spiese 

snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die 

swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer 

om oorlog te voer nie.

JESAJA 60:18 Van geweld sal in jou 

land nie meer gehoor word nie—van 

geen verwoesting of verbreking in jou 

grondgebied nie; maar jy sal jou mure Heil 

noem en jou poorte Lof.

SAGARIA 9:10 En Ek sal die strydwaens uit 

Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei, 

en die strydboog sal vernietig word. Dan sal 

Hy aan die nasies vrede verkondig, en sy 

heerskappy sal wees van see tot see, en van 

die Eufraat tot aan die eindes van die aarde.

JOHANNES 5:22 Want die Vader oordeel ook 

niemand nie, maar het die hele oordeel aan 

die Seun gegee,

23 sodat almal die Seun kan eer net soos hulle 

die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer 

nie die Vader wat Hom gestuur het nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 17:31 

omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die 

wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 
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‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het 

hiervan aan almal sekerheid gegee deur 

Hom uit die dode op te wek.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 19:11 Toe het ek die 

hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit 

perd, en Hy wat daarop sit, word genoem 

Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer 

oorlog in geregtigheid.

Sien ook: 1 Samuel 2:10; Psalms 46:10; Psalms 72:3-7; Psalms 
82:8; Psalms 96:13; Psalms 110:6; Jesaja 9:6; Jesaja 11:3-9; Jesaja 

60:17; Hosea 2:18; Joël 3:10; Miga 4:3; Die openbaring 20.

B21 Die Messias is die Lig.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 2:5 Kom, huis van Jakob, en laat 

ons wandel in die lig van die HERE!

JESAJA 30:26 En die lig van die maan sal 

wees soos die lig van die son, en die lig van 

die son sal sewevoudig wees, soos die lig van 

sewe dae, op die dag as die HERE die breuk 

van sy volk verbind en die wond gesond 

maak wat aan hulle geslaan is.

JESAJA 49:6 Hy het gesê: Dit is te gering 

dat U my Kneg sou wees om op te rig die 

stamme van Jakob en terug te bring die 

gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ‘n 

lig van die nasies, om my heil te wees tot aan 

die einde van die aarde.

LUKAS 1:79 om te skyn oor die wat in 

duisternis en doodskaduwee sit, om ons 

voete na die pad van vrede te rig.

JOHANNES 8:12 En Jesus het weer met 

hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die 

wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die 

duisternis wandel nie, maar sal die lig van 

die lewe hê.

JOHANNES 12:35 En Jesus sê vir hulle: Nog 

‘n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so 

lank as julle die lig het, sodat die duisternis 

julle nie oorval nie. En wie in die duisternis 

wandel, weet nie waar hy gaan nie.

36 So lank as julle die lig het, glo in die lig, 

sodat julle kinders van die lig kan word. Dit 

het Jesus gespreek, en Hy het weggegaan en 

Hom vir hulle verberg.

ROMEINE 13:12 Die nag het ver gevorder en 

dit is amper dag. Laat ons dan die werke van 

die duisternis aflê en die wapens van die lig 

aangord.

EFFESIËRS 5:8 Want vroeër was julle 

duisternis, maar nou is julle lig in die 

Here—wandel soos kinders van die lig.

9 Want die vrug van die Gees bestaan in alle 

goedheid en geregtigheid en waarheid.

1 TESSALONISENSE 5:5 Julle is almal 

kinders van die lig en kinders van die dag; 

ons is nie van die nag of die duisternis nie.

6 Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, 

maar laat ons waak en nugter wees.

1 JOHANNES 1:7 Maar as ons in die lig 
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wandel soos Hy in die lig is, dan het ons 

gemeenskap met mekaar; en die bloed van 

Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle 

sonde.

DIE OPENBARING 21:23 En die stad het die 

son of die maan nie nodig om in hom te 

skyn nie, want die heerlikheid van God het 

hom verlig, en die Lam is sy lamp.

24 En die nasies van die wat gered word, sal 

in die lig daarvan wandel, en die konings 

van die aarde bring hulle heerlikheid en eer 

daarin.

Sien ook: Psalms 18:30; Psalms 89:16; Jesaja 2:3; Jesaja 42:6,16; 
Jesaja 50:10; Jesaja 51:4; Jesaja 60:1,3,19,20; Sagaria 14:6,7.

A07 Hy sal die Messias van Israel wees.

B14 Die Messias verkondig die glorie van God.

E16 Die Messias sal Sy mense seën.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H11 Die Messias sal verheerlik word.

     

JESAJA 4:2 In dié dag sal die Spruit van 

die HERE wees tot sieraad en heerlikheid, 

en die vrug van die land tot hoogheid en 

versiering vir die vrygeraaktes van Israel.

JEREMIA 23:5 Kyk, daar kom dae, spreek 

die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige 

Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy 

regeer en verstandig handel en reg en 

geregtigheid doen in die land.

6 In sy dae sal Juda verlos word en Israel 

veilig woon; en dit is sy naam waarmee 

Hy genoem sal word: DIE HERE ONS 

GEREGTIGHEID.

JOËL 3:18 En op dié dag sal die berge 

drup van mos en die heuwels vloei van 

melk en al die spruitjies van Juda stroom 

van water; en uit die huis van die HERE sal 

daar ‘n fontein uitkom om die dal Sittim te 

besproei.

SAGARIA 6:12 en sê vir hom dit: So spreek 

die HERE van die leërskare: Kyk, daar kom 

‘n Man wie se Naam is Spruit, en Hy sal uit 

sy plek uitspruit, en Hy sal die tempel van 

die HERE bou.

13 Ja, Hy sal die tempel van die HERE bou, en 

Hy sal majesteit verkry en sit en heers op 

sy troon; ook sal Hy ‘n priester wees op sy 

troon, en die raad van vrede sal tussen hulle 

twee bestaan.

LUKAS 1:30 En die engel sê vir haar: 

Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade 

by God gevind.

31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, 

en jy moet Hom Jesus noem.

32 Hy sal groot wees en die Seun van die 

Allerhoogste genoem word; en die Here God 

sal aan Hom die troon van sy vader Dawid 

gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

JOHANNES 15:5 Ek is die wynstok, julle die 

lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra 

veel vrug; want sonder My kan julle niks 

doen nie.

GALASIËRS 5:22 Maar die vrug van die Gees 

is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, 

vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 

sagmoedigheid, selfbeheersing.
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DIE OPENBARING 22:2 In die middel van 

sy straat en weerskante van die rivier was die 

boom van die lewe wat twaalf maal vrugte 

dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare 

van die boom is tot genesing van die nasies.

Sien ook: #1; #2; #3; Matteus 24:22; Johannes 1:14; Johannes 
15:2-4,8,16; 2 Korintiërs 4:6; Kolossense 1:10; 2 Petrus 1:16; Die 

openbaring 7:9-14.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 4:3 En wie in Sion oorgebly 

het en gespaar is in Jerusalem, dié sal 

heilig genoem word, elkeen wat onder die 

lewendes opgeskrywe is in Jerusalem—

JOËL 3:16 En die HERE brul uit Sion, 

en uit Jerusalem verhef Hy sy stem, sodat 

hemel en aarde bewe. Maar die HERE sal ‘n 

toevlug wees vir sy volk en ‘n skuilplek vir 

die kinders van Israel.

17 Dan sal julle weet dat Ek die HERE julle God 

is, wat woon op Sion, my heilige berg; dan 

sal Jerusalem ‘n heiligdom wees waar geen 

vreemdes meer deur sal trek nie.

SAGARIA 14:20 In dié dag sal op die klokke 

van die perde staan: Heilig aan die HERE! 

En die potte in die huis van die HERE sal 

wees soos die komme voor die altaar.

21 Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan 

die HERE van die leërskare heilig wees; 

en almal wat wil offer, sal kom en daarvan 

neem en daarin kook; en in dié dag sal daar 

geen Kanaäniet in die huis van die HERE 

van die leërskare meer wees nie.

ROMEINE 11:16 En as die eerstelinge heilig 

is, dan die deeg ook; en as die wortel heilig 

is, dan die takke ook.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

EFFESIËRS 1:4 soos Hy ons in Hom 

uitverkies het voor die grondlegging van 

die wêreld om heilig en sonder gebrek voor 

Hom in liefde te wees,

EFFESIËRS 5:26 om dit te heilig, nadat Hy 

dit gereinig het met die waterbad deur die 

woord,

27 sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, 

verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets 

dergeliks; maar dat dit heilig en sonder 

gebrek sou wees.

HEBREËRS 12:14 Jaag die vrede na met almal, 

en die heiligmaking waarsonder niemand 

die Here sal sien nie;

HEBREËRS 12:22 Maar julle het gekom by die 

berg Sion en die stad van die lewende God, 

die hemelse Jerusalem en tien duisende 

engele,

DIE OPENBARING 3:5 Wie oorwin, sal 

beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam 

nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en 

Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor 

sy engele.

DIE OPENBARING 13:8 En al die bewoners 
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van die aarde sal hom aanbid, almal wie 

se name nie van die grondlegging van die 

wêreld af in die boek van die lewe van die 

Lam wat geslag is, geskrywe is nie.

DIE OPENBARING 17:8 Die dier wat jy 

gesien het, was en is nie, en sal uit die 

afgrond opkom en na die verderf vaar; en 

die bewoners van die aarde wie se name nie 

van die grondlegging van die wêreld af in 

die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle 

verwonder as hulle die dier sien wat was en 

nie is nie, alhoewel hy is.

DIE OPENBARING 20:15 En as dit bevind is 

dat iemand nie opgeskryf was in die boek 

van die lewe nie, is hy in die poel van vuur 

gewerp.

DIE OPENBARING 21:27 En daarin sal nie 

inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid 

en leuens doen nie; maar net die wat 

geskrywe is in die boek van die lewe van die 

Lam.

DIE OPENBARING 22:15 Maar buite is die 

honde en die towenaars en die hoereerders 

en die moordenaars en die afgodedienaars 

en elkeen wat leuens liefhet en doen.

Sien ook: #1; #2; Eksodus 32:32,33; Deuteronomium 12:7,12; 
Esegiël 13:9; Esegiël 43:12; Esegiël 44:9; Sagaria 1:17; Matteus 
21:12,13; Lukas 10:20; Johannes 17:17; Die handelinge apostels 
13:48; 1 Korintiërs 3:16; 1 Korintiërs 6:9-11; Effesiërs 2:19-22; 
Filippense 4:3; Kolossense 3:12; 1 Petrus 2:9; Die openbaring 

18:11-15.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 4:4 as die Here die onreinheid 

van die dogters van Sion afgewas en 

die bloedskulde van Jerusalem daaruit 

weggespoel het deur die Gees van strafgerig 

en die Gees van uitdelging.

5 Dan skep die HERE oor elke woonplek 

van die berg Sion en oor sy plekke van 

samekoms ‘n wolk bedags en rook met die 

glans van vuurvlamme in die nag; want oor 

alles wat heerlik is, sal daar ‘n beskutting 

wees.

6 En daar sal ‘n afdak wees vir ‘n skaduwee 

bedags teen die hitte en vir ‘n skuilplek en 

toevlug teen die stortbui en die reën.

PSALMS 87:2 Die HERE het die poorte van 

Sion lief bo al die wonings van Jakob.

3 Heerlike dinge word van u gesê, o stad van 

God! Sela.

JESAJA 31:5 Soos voëls wat fladder, so 

sal die HERE van die leërskare Jerusalem 

beskut, beskut en red, verskoon en bevry.

JESAJA 33:20 Aanskou Sion, die stad 

van ons feestelike samekoms! Jou oë sal 

Jerusalem sien as veilige woonplek, as tent 

wat nie wegtrek nie, waarvan die penne 

nooit meer uitgeruk word nie en geeneen 

van sy toue ooit losgeskeur word nie.

ESEGIËL 36:25 Dan sal Ek skoon water op 

julle giet, sodat julle rein kan word; van al 

jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek 

julle reinig.

26 En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe 

gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart 
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van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n 

hart van vlees gee.

27 En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal 

maak dat julle in my insettinge wandel en 

my verordeninge onderhou en doen.

28 En julle sal woon in die land wat Ek aan jul 

vaders gegee het; en julle sal vir My ‘n volk 

en Ek sal vir julle ‘n God wees.

29 En Ek sal julle verlos van al jul onreinhede; 

en Ek sal roep na die koring en dit 

vermenigvuldig, en Ek sal geen hongersnood 

op julle lê nie.

SAGARIA 12:8 In dié dag sal die HERE die 

inwoners van Jerusalem rondom beskut, en 

die struikelende onder hulle sal in dié dag 

wees soos Dawid, en die huis van Dawid 

soos ‘n hemelse wese, soos die Engel van die 

HERE voor hulle uit.

SAGARIA 13:1 In dié dag sal daar ‘n 

geopende fontein wees vir die huis van 

Dawid en vir die inwoners van Jerusalem 

teen sonde en onreinheid.

2 En in dié dag, spreek die HERE van die 

leërskare, sal Ek die name van die afgode uit 

die land uitroei, sodat aan hulle nie meer 

gedink sal word nie; en ook die profete en 

die onreine gees sal Ek uit die land laat 

wegtrek.

MATTEUS 3:11 Ek doop julle wel met water 

tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is 

sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is 

om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die 

Heilige Gees en met vuur.

12 Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer 

deur en deur skoonmaak en sy koring in die 

skuur saambring, maar die kaf sal Hy met 

onuitbluslike vuur verbrand.

JOHANNES 16:8 en as Hy kom, sal Hy 

die wêreld oortuig van sonde en van 

geregtigheid en van oordeel:

9 van sonde, omdat hulle in My nie glo nie;

10 en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader 

gaan en julle My nie meer sal sien nie;

11 en van oordeel, omdat die owerste van 

hierdie wêreld geoordeel is.

1 KORINTIËRS 6:11 En dit was 

sommige van julle; maar julle het jul laat 

afwas, maar julle is geheilig, maar julle is 

geregverdig in die Naam van die Here Jesus 

en deur die Gees van onse God.

DIE OPENBARING 1:5 en van Jesus 

Christus, die getroue getuie, die 

eersgeborene uit die dode en die Owerste 

oor die konings van die aarde! Aan Hom 

wat ons liefgehad het en ons van ons sondes 

gewas het in sy bloed

DIE OPENBARING 7:14 En ek sê vir hom: 

My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is 

hulle wat uit die groot verdrukking kom, en 

hulle het hul klere gewas en hul klere wit 

gemaak in die bloed van die Lam.

DIE OPENBARING 14:1 En ek het gesien, 

en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en 

saam met Hom honderd vier en veertig 

duisend met sy Naam en die Naam van sy 

Vader op hulle voorhoofde geskrywe.

Sien ook: #1; #2; #5; Eksodus 13:21,22; Psalms 27:5; Psalms 78:14; 
Psalms 91:1; Spreuke van Salomo 18:10; Jesaja 25:4; Jesaja 26:20; 
Jesaja 37:35; Jeremia 16:19; Esegiël 11:16; Esegiël 16:6-9; Esegiël 
22:15,18-22; Esegiël 24:7-14; Joël 3:16-21; Sagaria 2:5-10; Matteus 

18:20; Matteus 23:37; Matteus 28:20; Die openbaring 7:15,16; Die 
openbaring 11:15; Die openbaring 20.
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A08 Die name en titels van die Messias.

F03 Die Messias sal verwerp word.

JESAJA 5:1 Laat my tog sing van my 

Beminde; ‘n lied van my Beminde oor sy 

wingerd! My Beminde het ‘n wingerd op ‘n 

vrugbare heuwel.

2 En Hy het dit omgespit en die klippe 

daar uitgehaal en dit beplant met edel 

wingerdstokke; en Hy het ‘n toring 

daar binne-in gebou en ook ‘n parskuip 

daarin uitgekap; en Hy het verwag dat dit 

druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe 

voortgebring.

PSALMS 80:15 o God van die leërskare, kom 

tog terug; aanskou uit die hemel en kyk, en 

gee ag op hierdie wingerdstok;

16 en wees ‘n beskerming vir wat u regterhand 

geplant het, en oor die seun wat U vir Uself 

grootgemaak het.

JEREMIA 2:21 Nogtans het Ek jou geplant 

as ‘n edele wingerdstok, as heeltemal egte 

saad; maar hoe is jy vir My verander in wilde 

lote van ‘n vreemde wingerdstok!

MATTEUS 21:33 Luister na ‘n ander 

gelykenis: Daar was ‘n sekere huisheer wat 

‘n wingerd geplant het; en hy het ‘n heining 

daarom gesit en ‘n parskuip daarin gegrawe 

en ‘n wagtoring gebou, en hy het dit aan 

landbouers verhuur en op reis gegaan.

34 En toe die vrugtetyd nader kom, stuur hy sy 

diensknegte na die landbouers om sy vrugte 

te ontvang.

35 Maar die landbouers het sy diensknegte 

geneem en een geslaan en ‘n ander een 

doodgemaak en ‘n ander een gestenig.

36 Weer het hy ander diensknegte gestuur, 

meer as die eerstes, en hulle het met dié net 

so gemaak.

37 Oplaas het hy sy seun na hulle gestuur en 

gesê: Hulle sal my seun ontsien.

38 Maar toe die landbouers die seun sien, 

het hulle onder mekaar gesê: Dit is die 

erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak en 

sy erfdeel in besit neem.

39 En hulle het hom geneem en buitekant die 

wingerd uitgewerp en doodgemaak.

JOHANNES 3:29 Hy wat die bruid het, is 

die bruidegom; maar die vriend van die 

bruidegom wat na hom staan en luister, 

verbly hom baie oor die stem van die 

bruidegom. So is dan hierdie blydskap van 

my volkome.

JOHANNES 15:1 Ek is die ware wynstok, en 

my Vader is die landbouer.

Sien ook: Deuteronomium 32:32,33; Psalms 80:8; Hooglied van 
Salomo 2:8,16; Hooglied van Salomo 5:2,16; Hooglied van Salomo 

6:3; Jesaja 5:7; Jesaja 27:2,3; Hosea 10:1; Markus 12:1-9; Lukas 
13:7; Johannes 2:1-11; Romeine 9:4,5.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 6:1 In die sterfjaar van koning 

Ussía het ek die Here sien sit op ‘n hoë en 

verhewe troon, terwyl sy some die tempel 

gevul het.

2 Serafs het bo Hom gestaan; elkeen het ses 

vlerke gehad: met twee het hy sy aangesig 

bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en 

met twee het hy gevlieg.

3 En die een het die ander toegeroep en 

gesê: Heilig, heilig, heilig is die HERE 

van die leërskare. Die hele aarde is van sy 
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heerlikheid vol!

4 En die drumpelposte het gebewe van die 

geluid van die roepers, en die huis het vol 

rook geword.

MATTEUS 25:31 En wanneer die Seun van die 

mens in sy heerlikheid kom en al die heilige 

engele saam met Hom, dan sal Hy op sy 

heerlike troon sit;

DIE OPENBARING 4:11 U is waardig, o 

Here, om te ontvang die heerlikheid en die 

eer en die krag, want U het alles geskape en 

deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape.

DIE OPENBARING 15:3 En hulle het die 

lied gesing van Moses, die dienskneg van 

God, en die lied van die Lam, en gesê: 

Groot en wonderlik is u werke, Here God, 

Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, 

o Koning van die heiliges!

4 Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam 

nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; 

want al die nasies sal kom en voor U aanbid, 

omdat u regverdige dade openbaar geword 

het.

Sien ook: #1; Eksodus 24:10,11; Numeri 12:8; 1 Konings 8:10,11; 
Psalms 24:7-10; Esegiël 1:25-28; Daniël 7:9; Johannes 1:18; 1 

Timoteus 6:16; Die openbaring 4:1-11; Die openbaring 5:1,7; Die 
openbaring 6:16; Die openbaring 7:11,12.

F14 Die Messias sal nie geglo word nie.

JESAJA 6:9 En Hy het gespreek: Gaan 

sê aan hierdie volk: Hoor altyddeur, maar 

verstaan nie, en sien altyddeur, maar bemerk 

nie.

10 Maak die hart van hierdie volk vet en maak 

hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat 

hulle nie sien met hul oë en met hul ore nie 

hoor en hul hart nie verstaan nie, en hulle 

hul nie bekeer en gesond word nie.

JOHANNES 12:39 Daarom kon hulle nie glo 

nie, omdat Jesaja óók gesê het:

40 Hy het hulle oë verblind en hulle hart 

verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien 

en met die hart verstaan en hulle bekeer en 

Ek hulle genees nie.

41 Dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid 

gesien en van Hom gespreek het.

DIE HANDELINGE APOSTELS 28:24 

En sommige het geglo wat gesê is, maar 

ander het ongelowig gebly.

25 En toe hulle onder mekaar onenig was, het 

hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie 

woord gesê het, naamlik: Tereg het die 

Heilige Gees deur Jesaja, die profeet, tot ons 

vaders gespreek

26 en gesê: Gaan na hierdie volk en sê: Met die 

gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan 

nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien 

nie.

27 Want die hart van hierdie volk het stomp 

geword, en met die ore het hulle beswaarlik 

gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, 

sodat hulle nie miskien met die oë sou sien 

en met die ore hoor en met die hart verstaan 

en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

Sien ook: Deuteronomium 2:30; Jesaja 6:5; Jesaja 29:10,13; Jesaja 
30:8-11; Jesaja 63:17; Esegiël 3:6-11; Hosea 1:9; Matteus 13:14,15; 

Markus 4:12; Lukas 8:10; Die handelinge apostels 28:26,27; 
Romeine 11:8; 2 Korintiërs 2:16.
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B03 Die Messias is die Seun van die mens.

C04 Die lewe van die Messias tot en met Sy 

eerste verskyning.

     

JESAJA 7:14 Daarom sal die HERE 

self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd 

sal swanger word en ‘n seun baar en hom 

Immánuel noem.

15 Dikmelk en heuning sal hy eet as hy weet 

om te verwerp wat kwaad is en om te kies 

wat goed is.

16 Want voordat die seuntjie weet om te 

verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, 

sal die land vir wie se twee konings jy bang 

is, verlate wees.

MATTEUS 1:20 Maar terwyl hy dit in die 

gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel van 

die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, 

seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, 

jou vrou, by jou te neem nie, want wat in 

haar verwek is, is uit die Heilige Gees;

21 en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus 

noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle 

sondes sal verlos.

22 En dit het alles gebeur, sodat die woord 

vervul sou word wat die Here deur die 

profeet gespreek het:

23 Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun 

baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit 

is, as dit vertaal word: God met ons.

MATTEUS 16:15 Hy sê vir hulle: Maar julle, 

wie sê julle is Ek?

16 En Simon Petrus antwoord en sê: U is die 

Christus, die Seun van die lewende God.

MATTEUS 18:20 Want waar twee of drie in my 

Naam vergader, daar is Ek in hul midde.

MATTEUS 28:20 En kyk, Ek is met julle al die 

dae tot aan die voleinding van die wêreld. 

Amen.

LUKAS 1:30 En die engel sê vir haar: 

Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade 

by God gevind.

31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, 

en jy moet Hom Jesus noem.

32 Hy sal groot wees en die Seun van die 

Allerhoogste genoem word; en die Here God 

sal aan Hom die troon van sy vader Dawid 

gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

34 Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees 

aangesien ek geen man het nie?

35 En die engel antwoord en sê vir haar: Die 

Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van 

die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom 

ook sal die Heilige wat gebore word, Seun 

van God genoem word.

JOHANNES 1:15 Johannes getuig van Hom 

en roep en sê: Dit was Hy van wie ek gesê 

het: Hy wat ná my kom, het voor my geword, 

want Hy was eerder as ek.

JOHANNES 14:15 As julle My liefhet, bewaar 

my gebooie.

16 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n 

ander Trooster gee om by julle te bly tot in 

ewigheid:

17 die Gees van die waarheid wat die wêreld nie 

kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien 

en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, 

omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

DIE OPENBARING 21:3 En ek het ‘n 
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groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 

tabernakel van God is by die mense, en Hy 

sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; 

en God self sal by hulle wees as hulle God.

Sien ook: Genesis 3:15; Jesaja 9:5; Lukas 2:40-52; Johannes 1:1,2,14; 
1 Timoteus 3:16.

E25 Die Messias sal geglo en geprys word.

F03 Die Messias sal verwerp word.

JESAJA 8:13 Die HERE van die 

leërskare—Hom moet julle heilig, en laat Hy 

julle vrees en Hy julle verskrikking wees!

14 Dan sal Hy vir julle ‘n heiligdom wees, maar 

‘n klip waar ‘n mens teen stamp en ‘n rots 

waar ‘n mens oor struikel, vir die twee huise 

van Israel, ‘n vangnet en ‘n strik vir die 

inwoners van Jerusalem.

15 En baie onder hulle sal struikel en val en 

verbreek en verstrik en gevang word.

MATTEUS 11:6 En salig is elkeen wat aan 

My nie aanstoot neem nie.

MATTEUS 13:57 En hulle het aanstoot aan 

Hom geneem. Maar Jesus sê vir hulle: ‘n 

Profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy 

vaderland en in sy huis.

LUKAS 2:34 En Símeon het hulle geseën 

en aan Maria, sy moeder, gesê: Kyk, hierdie 

Kind is bestemd tot ‘n val en ‘n opstanding 

van baie in Israel en tot ‘n teken wat 

weerspreek sal word—

LUKAS 20:17 Maar Hy het hulle 

aangekyk en gesê: Wat beteken dan hierdie 

Skrifwoord: die steen wat die bouers verwerp 

het, dit het ‘n hoeksteen geword?

18 Elkeen wat op dié steen val, sal verpletter 

word; maar elkeen op wie hy val, dié sal hy 

vermorsel.

LUKAS 21:35 Want soos ‘n strik sal hy kom 

oor almal wat op die hele aarde woon.

ROMEINE 9:31 terwyl Israel, wat die wet van 

die geregtigheid nagejaag het, die wet van 

die geregtigheid nie bereik het nie.

32 Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was 

nie, maar net asof dit uit die werke van die 

wet was; want hulle het hul gestamp teen die 

steen van aanstoot.

33 Soos geskrywe is: Kyk, Ek lê in Sion ‘n steen 

van aanstoot en ‘n rots van struikeling; en 

elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam 

word nie.

1 PETRUS 2:7 Vir julle dan wat glo, is Hy 

kosbaar; maar vir die ongelowiges geld die 

woord: Die steen wat die bouers verwerp het, 

dit het ‘n hoeksteen geword; en: ‘n Steen des 

aanstoots en ‘n rots van struikeling—

Sien ook: Esegiël 11:16; Matteus 15:14; Matteus 21:43-45; 1 
Korintiërs 1:23,24.

E02 Die plek van die Messias se bediening.

JESAJA 8:23 Want nie langer sal dit 

donker wees daar waar benoudheid is nie: 

in die eerste tyd het Hy die land Sébulon en 

die land Náftali in veragting gebring, en in 

die laaste tyd bring Hy tot eer die weg na die 

see, die oorkant van die Jordaan, die streek 

van die heidene.
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MATTEUS 2:22 Maar toe hy hoor dat 

Archeláüs oor Judéa koning was in die plek 

van sy vader Herodes, was hy bevrees om 

daarheen te gaan. En hy het ‘n goddelike 

waarskuwing in ‘n droom ontvang en na die 

streke van Galiléa teruggekeer.

23 En hy het gaan woon in ‘n stad met die 

naam van Násaret, sodat vervul sou word 

wat deur die profete gespreek is, dat Hy 

Nasaréner genoem sou word.

MATTEUS 4:12 En toe Jesus hoor dat 

Johannes in die gevangenis gesit was, het Hy 

na Galiléa teruggegaan.

13 En Hy het Násaret verlaat en gaan woon in 

Kapérnaüm aan die see, in die gebied van 

Sébulon en Náftali,

14 sodat vervul sou word wat gespreek is deur 

Jesaja, die profeet, toe hy gesê het:

15 Die land Sébulon en die land Náftali, na die 

see toe, oorkant die Jordaan, Galiléa van die 

heidene—

JOHANNES 1:45 En Filippus was van 

Betsáida, uit die stad van Andréas en Petrus.

46 Filippus het Natánael gekry en vir hom gesê: 

Ons het Hom gevind van wie Moses in die 

wet en ook die profete geskrywe het: Jesus, 

die seun van Josef van Násaret.

B21 Die Messias is die Lig.

E15 Die Messias sal die blye tyding bring.

JESAJA 9:1 Die volk wat in duisternis 

wandel, het ‘n groot lig gesien; die wat woon 

in die land van die doodskaduwee, oor hulle 

het ‘n lig geskyn.

2 U het die nasie vermenigvuldig, hulle 

vreugde groot gemaak; hulle is vrolik voor u 

aangesig soos iemand vrolik is in die oestyd, 

soos iemand juig as die buit verdeel word.

3 Want die juk wat op hulle gedruk het, en die 

stok wat hulle rug getref het, die roede van 

hulle drywer, het U verbreek soos op die dag 

van Mídian.

MATTEUS 4:16 die volk wat in duisternis sit, 

het ‘n groot lig gesien, en die wat sit in die 

land en skaduwee van die dood, vir hulle het 

‘n lig opgegaan.

LUKAS 1:76 En jy, kindjie, sal ‘n profeet 

van die Allerhoogste genoem word, want jy 

sal voor die aangesig van die Here uitgaan 

om sy weë reg te maak;

77 om kennis van saligheid aan sy volk te gee in 

die vergifnis van hulle sondes,

78 deur die innige barmhartigheid van onse 

God waarmee die opgaande Lig uit die 

hoogte ons besoek het,

79 om te skyn oor die wat in duisternis en 

doodskaduwee sit, om ons voete na die pad 

van vrede te rig.

JOHANNES 1:1 In die begin was die Woord, 

en die Woord was by God, en die Woord was 

God.

2 Hy was in die begin by God.

3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en 

sonder Hom het nie een ding ontstaan wat 

ontstaan het nie.

4 In Hom was lewe, en die lewe was die lig 

van die mense.

5 En die lig skyn in die duisternis, en die 

duisternis het dit nie oorweldig nie.

JOHANNES 8:12 En Jesus het weer met 

hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die 
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wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die 

duisternis wandel nie, maar sal die lig van 

die lewe hê.

JOHANNES 12:35 En Jesus sê vir hulle: Nog 

‘n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so 

lank as julle die lig het, sodat die duisternis 

julle nie oorval nie. En wie in die duisternis 

wandel, weet nie waar hy gaan nie.

36 So lank as julle die lig het, glo in die lig, 

sodat julle kinders van die lig kan word. Dit 

het Jesus gespreek, en Hy het weggegaan en 

Hom vir hulle verberg.

46 Ek het as ‘n lig in die wêreld gekom, sodat 

elkeen wat in My glo, nie in die duisternis 

sou bly nie.

EFFESIËRS 5:8 Want vroeër was julle 

duisternis, maar nou is julle lig in die 

Here—wandel soos kinders van die lig.

Sien ook: Jesaja 50:10; Jesaja 60:1-3,19; Lukas 2:32; 1 Petrus 2:9; 
Johannes 1:5-7.

A08 Die name en titels van die Messias.

B03 Die Messias is die Seun van die mens.

C01 Die geboorte van die Messias word 

voorspel.

H04 Die troon van die Messias.

H10 Die profesie oor die ewige Koninkryk van 

vrede.

JESAJA 9:5 Want ‘n Kind is vir ons 

gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die 

heerskappy is op sy skouer, en Hy word 

genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke 

God, Ewige Vader, Vredevors—

6 tot vermeerdering van die heerskappy en tot 

vrede sonder einde, op die troon van Dawid 

en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en 

dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, 

van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die 

HERE van die leërskare sal dit doen.

MATTEUS 1:23 Kyk, die maagd sal swanger 

word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom 

Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: 

God met ons.

MATTEUS 9:15 En Jesus sê vir hulle: Kan 

die bruilofsgaste dan treur so lank as die 

bruidegom by hulle is? Maar daar sal dae 

kom wanneer die bruidegom van hulle 

weggeneem word, en dan sal hulle vas.

MATTEUS 28:18 En Jesus het nader gekom en 

met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee 

alle mag in die hemel en op aarde.

MARKUS 10:33 Kyk, sê Hy, ons gaan op na 

Jerusalem, en die Seun van die mens sal 

oorgelewer word aan die owerpriesters en 

die skrifgeleerdes, en hulle sal Hom tot die 

dood veroordeel en Hom oorlewer aan die 

heidene;

LUKAS 1:32 Hy sal groot wees en die 

Seun van die Allerhoogste genoem word; en 

die Here God sal aan Hom die troon van sy 

vader Dawid gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

LUKAS 1:35 En die engel antwoord en sê 

vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom 

en die krag van die Allerhoogste sal jou 

oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat 
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gebore word, Seun van God genoem word.

LUKAS 2:10 En die engel sê vir hulle: 

Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n 

goeie tyding van groot blydskap wat vir die 

hele volk sal wees,

11 dat vir julle vandag in die stad van Dawid 

gebore is die Saligmaker wat Christus, die 

Here, is.

JOHANNES 1:1 In die begin was die Woord, 

en die Woord was by God, en die Woord was 

God.

JOHANNES 1:18 Niemand het ooit God gesien 

nie; die eniggebore Seun wat in die boesem 

van die Vader is, dié het Hom verklaar.

JOHANNES 1:29 Die volgende dag sien 

Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: 

Dáár is die Lam van God wat die sonde van 

die wêreld wegneem!

JOHANNES 4:25 Die vrou sê vir Hom: Ek 

weet dat die Messías kom, Hy wat Christus 

genoem word. Wanneer Hy kom, sal Hy ons 

alles verkondig.

26 Jesus sê vir haar: Dit is Ek wat met jou 

spreek!

JOHANNES 10:11 Ek is die goeie herder. Die 

goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

DIE HANDELINGE APOSTELS 4:26 Die 

konings van die aarde het saamgestaan en 

die owerstes het saam vergader teen die 

Here en teen sy Gesalfde.

1 KORINTIËRS 15:45 So is daar ook 

geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n 

lewende siel geword; die laaste Adam ‘n 

lewendmakende Gees.

2 KORINTIËRS 4:4 naamlik die 

ongelowiges in wie die god van hierdie 

wêreld die sinne verblind het, sodat 

die verligting van die evangelie van die 

heerlikheid van Christus, wat die beeld van 

God is, op hulle nie sou skyn nie.

EFFESIËRS 1:20 wat Hy gewerk het in 

Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek 

het en Hom laat sit het aan sy regterhand in 

die hemele,

21 bo alle owerheid en mag en krag en 

heerskappy en elke naam wat genoem word, 

nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in 

die toekomstige.

22 En Hy het alle dinge onder sy voete 

onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge 

aan die gemeente gegee,

EFFESIËRS 2:14 Want Hy is ons vrede, Hy 

wat albei een gemaak en die middelmuur 

van skeiding afgebreek het

FILIPPENSE 2:7 maar het Homself ontledig 

deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te 

neem en aan die mense gelyk geword;

2 TESSALONISENSE 3:16 En mag Hy, die 

Here van die vrede, julle altyd vrede gee op 

allerlei wyse! Mag die Here met julle almal 

wees!

1 TIMOTEUS 2:5 Want daar is een God en een 

Middelaar tussen God en die mense, die 

mens Christus Jesus,

2 TIMOTEUS 4:8 Verder is vir my weggelê die 
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kroon van die geregtigheid wat die Here, die 

regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en 

nie aan my alleen nie, maar ook aan almal 

wat sy verskyning liefgehad het.

HEBREËRS 1:3 Hy, wat die afskynsel is van 

sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese 

en alle dinge dra deur die woord van sy krag, 

nadat Hy deur Homself die reiniging van 

ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die 

regterhand van die Majesteit in die hoogte,

HEBREËRS 4:14 Terwyl ons dan ‘n groot 

Hoëpriester het wat deur die hemele 

deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van 

God, laat ons die belydenis vashou.

HEBREËRS 5:6 Soos Hy ook op ‘n ander plek 

sê: U is priester vir ewig volgens die orde 

van Melgisédek.

HEBREËRS 12:2 die oog gevestig op Jesus, die 

Leidsman en Voleinder van die geloof, wat 

vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die 

kruis verdra het, die skande verag het en aan 

die regterkant van die troon van God gaan sit 

het.

1 PETRUS 2:6 Daarom staan dit ook in die 

Skrif: Kyk, Ek lê in Sion ‘n uitverkore en 

kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, 

sal nooit beskaam word nie.

DIE OPENBARING 1:5 en van Jesus 

Christus, die getroue getuie, die 

eersgeborene uit die dode en die Owerste 

oor die konings van die aarde! Aan Hom 

wat ons liefgehad het en ons van ons sondes 

gewas het in sy bloed

DIE OPENBARING 1:8 Ek is die Alfa en 

die Oméga, die begin en die einde, sê die 

Here, wat is en wat was en wat kom, die 

Almagtige.

DIE OPENBARING 19:11 Toe het ek die 

hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit 

perd, en Hy wat daarop sit, word genoem 

Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer 

oorlog in geregtigheid.

DIE OPENBARING 19:16 En Hy dra op sy 

kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe 

is: Die Koning van die konings en die Here 

van die here.

DIE OPENBARING 22:16 Ek, Jesus, het my 

engel gestuur om hierdie dinge aan julle 

voor die gemeentes te betuig. Ek is die 

wortel en die geslag van Dawid, die blink 

môrester.

Sien ook: Rigters 13:18; 1 Samuel 7:16; Psalms 2:8; Psalms 72:8-11; 
Psalms 89:36-38; Jesaja 7:14; Jeremia 33:15-17; Daniël 2:44; Daniël 

7:14,27; Johannes 18:37; 1 Korintiërs 15:24-28; Effesiërs 1:20-22.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 10:20 En in dié dag sal die 

oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het 

van die huis van Jakob, nie meer voortgaan 

om te steun op hom wat hulle slaan nie; 

maar hulle sal steun op die HERE, die 

Heilige van Israel, in opregtheid.

21 Die oorblyfsel sal terugkom, die oorblyfsel 

van Jakob na die sterke God toe.

22 Want al was jou volk, o Israel, soos die sand 
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van die see, net ‘n oorblyfsel van hulle sal 

terugkom; die verdelging is vas besluit en 

vloei oor van geregtigheid.

PSALMS 53:7 Ag, mag die verlossing van 

Israel uit Sion kom! As God die lot van sy 

volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal 

bly wees.

JESAJA 1:9 As die HERE van die 

leërskare vir ons nie ‘n klein oorblyfsel 

oorgelaat het nie—soos Sodom sou ons 

geword het, ons sou net soos Gomorra 

gewees het.

JESAJA 12:6 Juig en jubel, o inwoners van 

Sion! Want die Heilige van Israel is groot in 

julle midde.

HOSEA 1:9 En Hy het gesê: Noem hom 

Lo-Ammi, want julle is nie my volk nie, en 

Ek sal nie julle s’n wees nie.

10 Nogtans sal die getal van die kinders van 

Israel wees soos die sand van die see, wat 

nie gemeet en nie getel kan word nie; en in 

plaas dat aan hulle gesê word: Julle is nie my 

volk nie—sal aan hulle gesê word: Julle is 

kinders van die lewende God.

SAGARIA 10:9 En Ek sal hulle saai onder 

die volke, en in die verafgeleë streke sal hulle 

aan My dink; en hulle sal saam met hul 

kinders in die lewe bly en terugkom.

ROMEINE 9:25 Soos Hy ook in Hoséa sê: Ek 

sal die wat nie my volk is nie, my volk noem; 

en haar wat nie bemin is nie, beminde;

26 en in die plek waar aan hulle gesê is: Julle is 

nie my volk nie! daar sal hulle genoem word 

kinders van die lewende God.

27 En Jesaja roep oor Israel uit: Al is die getal 

van die kinders van Israel soos die sand van 

die see, net die oorblyfsel sal gered word;

28 want Hy volbring ‘n saak en verkort dit in 

geregtigheid, omdat die Here ‘n saak wat 

verkort is, op die aarde sal doen.

29 En soos Jesaja tevore gesê het: As die Here 

van die leërskare vir ons nie ‘n nageslag 

oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons 

geword het en aan Gomorra gelyk gewees 

het.

ROMEINE 11:5 Net so is daar dan ook 

in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, 

ooreenkomstig die verkiesing van die 

genade.

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 

nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

2 KORINTIËRS 3:14 Maar hulle sinne 

is verhard. Want tot vandag toe bly by die 

lesing van die Ou Testament dieselfde 

bedekking sonder dat dit opgelig word, die 

bedekking wat in Christus vernietig word.

15 Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees 

word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart;

16 maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, 

word die bedekking weggeneem.

Sien ook: #1; #2; #3; #4.

JESAJA



196

A03 Die Messias is die nasaat van Dawid.

B04 Die Goddelike eienskappe van die 

Messias.

B05 Die Messias is gevul met die Heilige 

Gees.

C01 Die geboorte van die Messias word 

voorspel.

JESAJA 11:1 Maar daar sal ‘n takkie 

uitspruit uit die stomp van Isai, en ‘n loot uit 

sy wortels sal vrugte dra;

2 en op Hom sal die Gees van die HERE rus, 

die Gees van wysheid en verstand, die Gees 

van raad en sterkte, die Gees van kennis en 

van die vrees van die HERE.

3 En Hy het ‘n welgevalle aan die vrees van die 

HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë 

sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie;

MATTEUS 3:16 En nadat Jesus gedoop was, 

het Hy dadelik uit die water opgeklim, en 

meteens gaan die hemele vir Hom oop, 

en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif 

neerdaal en op Hom kom.

17 En daar kom ‘n stem uit die hemele wat 

sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n 

welbehae het.

LUKAS 2:52 En Jesus het toegeneem in 

wysheid en grootte en in genade by God en 

die mense.

JOHANNES 3:34 Want Hy wat God gestuur 

het, spreek die woorde van God; want God 

gee Hom die Gees nie met mate nie.

35 Die Vader het die Seun lief en het alles in sy 

hand gegee.

36 Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; 

maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal 

die lewe nie sien nie, maar die toorn van 

God bly op hom.

JOHANNES 16:13 Maar wanneer Hy gekom 

het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle 

in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit 

Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, 

sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan 

julle verkondig.

DIE HANDELINGE APOSTELS 10:37 

Julle weet van die saak wat deur die hele 

Judéa gebeur het en van Galiléa af begin het, 

ná die doop wat Johannes gepreek het,

38 met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe 

God Hom gesalf het met die Heilige Gees en 

met krag. Hy het die land deurgegaan, goed 

gedoen en almal genees wat onder die mag 

van die duiwel was, omdat God met Hom 

was.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:21 

En van toe af het hulle ‘n koning begeer, 

en God het aan hulle gegee Saul, die seun 

van Kis, ‘n man uit die stam van Benjamin, 

veertig jaar lank.

22 En nadat Hy hom afgesit het, het Hy Dawid 

vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook 

gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun 

van Isai, gevind, ‘n man na my hart, wat al 

my welbehae sal doen.

23 Uit die nageslag van hierdie man het God vir 

Israel, volgens die belofte, Jesus as Verlosser 

verwek,

1 KORINTIËRS 1:30 Maar deur Hom is 

julle in Christus Jesus, wat vir ons geword 

het wysheid uit God en geregtigheid en 

heiligmaking en verlossing.

DIE OPENBARING 4:5 En daar het 
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weerligte en donderslae en stemme uit die 

troon uitgegaan, en sewe vuurfakkels wat die 

sewe Geeste van God is, het voor die troon 

gebrand;

DIE OPENBARING 5:6 En ek het gesien, 

en kyk, in die middel van die troon en die 

vier lewende wesens en in die midde van die 

ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag 

is, met sewe horings en sewe oë, wat die 

sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor 

die hele aarde.

Sien ook: Jesaja 42:1; Jesaja 59:21; Jesaja 61:1; Matteus 12:25; 
Matteus 13:54; Lukas 2:40,52; Lukas 3:21,22; Johannes 1:32,33; 

Effesiërs 1:17,18; 2 Timoteus 1:7; Die openbaring 3:1.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 11:4 maar aan die armes sal Hy 

in geregtigheid reg doen en die sagmoediges 

van die land met billikheid oordeel; maar 

Hy sal die aarde slaan met die roede van 

sy mond en met die asem van sy lippe die 

goddelose doodmaak.

5 En geregtigheid sal die gordel van sy lendene 

en trou die gordel van sy heupe wees.

JEREMIA 23:5 Kyk, daar kom dae, spreek 

die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige 

Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy 

regeer en verstandig handel en reg en 

geregtigheid doen in die land.

6 In sy dae sal Juda verlos word en Israel 

veilig woon; en dit is sy naam waarmee 

Hy genoem sal word: DIE HERE ONS 

GEREGTIGHEID.

2 KORINTIËRS 6:7 in die woord van 

waarheid, in die krag van God, deur die 

wapens van die geregtigheid in die regter— 

en linkerhand;

EFFESIËRS 6:14 Staan dan vas, julle 

lendene met die waarheid omgord, met die 

borswapen van die geregtigheid aan,

2 TESSALONISENSE 2:8 en dan sal die 

ongeregtige geopenbaar word, hy wat die 

Here met die asem van sy mond sal verdelg 

en deur die verskyning van sy wederkoms tot 

niet sal maak,

DIE OPENBARING 1:16 En in sy regterhand 

het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp 

tweesnydende swaard het uit sy mond 

uitgegaan, en sy aangesig was soos die son 

wat skyn in sy krag.

DIE OPENBARING 19:11 Toe het ek die 

hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit 

perd, en Hy wat daarop sit, word genoem 

Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer 

oorlog in geregtigheid.

DIE OPENBARING 19:15 En uit sy mond 

gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies 

daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n 

ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van 

die wyn van die grimmigheid en van die 

toorn van God, die Almagtige.

DIE OPENBARING 20:11 En ek het ‘n groot 

wit troon gesien en Hom wat daarop sit, 

voor wie se aangesig die aarde en die hemel 

weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle 

gevind nie.

12 En ek het die dode, klein en groot, voor God 
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sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n 

ander boek, die boek van die lewe, is geopen. 

En die dode is geoordeel na wat in die boeke 

geskryf is, volgens hulle werke.

Sien ook: #1; #2; #5; 1 Petrus 4:1; Die openbaring 1:13.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H10 Die profesie oor die ewige Koninkryk van 

vrede.

     

JESAJA 11:6 Dan wei die wolf by die lam, 

en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die 

kalf en die jong leeu en die vetgemaakte 

vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle 

aanja.

7 Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies 

lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die 

os;

8 en die suigling speel by die gat van ‘n adder, 

en die gespeende kind steek sy hand uit na 

die kuil van ‘n basilisk.

9 Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig 

op my hele heilige berg nie; want die aarde 

sal vol wees van die kennis van die HERE 

soos die waters die seebodem oordek.

HABAKUK 2:14 Want die aarde sal vol word 

met die kennis van die heerlikheid van die 

HERE soos die waters die seebodem oordek.

SAGARIA 14:8 En in dié dag sal daar 

lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die 

een helfte daarvan na die Oostelike en die 

ander helfte daarvan na die Westelike See; 

somer en winter sal dit so wees.

9 En die HERE sal Koning wees oor die hele 

aarde; in dié dag sal die HERE een wees, en 

sy Naam een.

MATTEUS 5:44 Maar Ek sê vir julle: Julle 

moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle 

vervloek, doen goed aan die wat vir julle 

haat, en bid vir die wat julle beledig en julle 

vervolg;

45 sodat julle kinders kan word van julle Vader 

wat in die hemele is; want Hy laat sy son 

opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën 

op regverdiges en onregverdiges.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:44 En almal 

wat gelowig geword het, was bymekaar, en 

het alles gemeenskaplik besit.

45 En hulle eiendomme en besittings het hulle 

verkoop en die opbrings onder almal verdeel, 

volgens wat elkeen nodig gehad het.

46 En dag vir dag het hulle eendragtig volhard 

in die tempel en van huis tot huis brood 

gebreek en hulle voedsel met blydskap en 

eenvoudigheid van hart geniet,

47 terwyl hulle God geprys het en in guns was 

by die hele volk. En die Here het daagliks by 

die gemeente gevoeg die wat gered is.

ROMEINE 14:17 Want die koninkryk van God 

is nie spys en drank nie, maar geregtigheid 

en vrede en blydskap in die Heilige Gees.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

Sien ook: #1; #5; #6; #7; Job 5:23; 1 Korintiërs 6:9-11; 1 
Tessalonisense 5:15; Die openbaring 5:9,10; Die openbaring 20:2-6.
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

     

JESAJA 11:10 En in dié dag sal die nasies 

vra na die wortel van Isai, wat daar staan 

as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal 

heerlik wees.

11 En in dié dag sal die Here weer vir die 

tweede keer sy hand uitstrek, om die 

oorblyfsel van sy volk los te koop wat sal 

oorbly uit Assirië en Egipte en Patros en 

Kus en Elam en Sínear en Hamat en uit die 

kuslande van die see;

12 en Hy sal ‘n banier ophef vir die nasies en 

bymekaar laat kom die seuns van Israel wat 

verdryf is, en versamel die dogters van Juda 

wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die 

aarde.

HOOGLIED VAN SALOMO 

5:10 My beminde is skitterend wit en rooi, 

uitnemender as tien duisend.

JESAJA 59:19 En hulle sal die Naam van 

die Here vrees van die westekant af, en sy 

heerlikheid van die opgang van die son 

af; want Hy sal kom soos ‘n saamgeperste 

stroom wat die asem van die HERE 

aandrywe.

JOHANNES 11:51 En dit het hy nie uit homself 

gesê nie; maar omdat hy daardie jaar 

hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus 

vir die volk sou sterwe.

52 En nie alleen vir die volk nie, maar ook 

om die verstrooide kinders van God tot ‘n 

eenheid saam te voeg.

ROMEINE 11:15 Want as hulle verwerping 

die versoening van die wêreld is, wat sal 

hulle aanneming anders wees as lewe uit die 

dode?

ROMEINE 11:22 Let dan op die 

goedertierenheid en die gestrengheid van 

God: gestrengheid oor die wat geval het, 

maar goedertierenheid oor jou as jy in die 

goedertierenheid bly; anders sal jy ook 

afgekap word.

23 Maar ook hulle sal, as hulle nie in die 

ongeloof bly nie, ingeënt word; want God is 

magtig om hulle weer in te ent.

24 Want as jy afgekap is van die olyfboom wat 

van nature wild was, en teen die natuur op 

die mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel 

te meer kan hulle dan wat dit van nature is, 

op hul eie olyfboom ingeënt word?

25 Want ek wil nie hê, broeders, dat julle 

hierdie verborgenheid nie moet weet nie, 

sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die 

verharding ten dele oor Israel gekom het 

totdat die volheid van die heidene ingegaan 

het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

ROMEINE 15:9 en dat die heidene ter wille 

van sy barmhartigheid God kan verheerlik, 

soos geskrywe is: Daarom sal ek U loof 

onder die nasies en tot eer van u Naam 

psalmsing.

10 En ook sê Hy: Verbly julle, o nasies, saam 

met sy volk;

11 en ook: Loof die Here, alle nasies, en prys 

Hom, alle volke.

12 En Jesaja sê ook: Die wortel van Isai sal daar 

wees, en Hy wat opstaan om oor die nasies 
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te heers, op Hom sal die nasies hoop.

2 KORINTIËRS 3:16 maar wanneer 

hulle tot die Here bekeer is, word die 

bedekking weggeneem.

HEBREËRS 4:9 Daar bly dus ‘n sabbatsrus 

oor vir die volk van God;

DIE OPENBARING 5:9 Toe sing hulle ‘n 

nuwe lied en sê: U is waardig om die boek 

te neem en sy seëls oop te maak, want U 

is geslag en het ons vir God met u bloed 

gekoop uit elke stam en taal en volk en 

nasie,

10 en het ons konings en priesters vir onse God 

gemaak, en ons sal as konings op die aarde 

heers.

DIE OPENBARING 22:16 Ek, Jesus, het my 

engel gestuur om hierdie dinge aan julle 

voor die gemeentes te betuig. Ek is die 

wortel en die geslag van Dawid, die blink 

môrester.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 Die Messias verkondig die glorie van God.

E18 God sal tussen Sy mense woon.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 12:1 En in dié dag sal jy sê: Ek 

dank U, HERE, dat U toornig op my gewees 

het; u toorn is afgewend, en U het my 

vertroos.

2 Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees 

nie; want die HERE HERE is my krag en my 

psalm, en Hy het my tot heil geword.

3 En julle sal water skep met vreugde uit die 

fonteine van heil.

4 En julle sal in dié dag sê: Dank die HERE, 

roep sy Naam aan, maak sy dade onder die 

volke bekend, verkondig dat sy Naam hoog 

is!

5 Psalmsing tot eer van die HERE, want Hy 

het heerlike dinge gedoen; laat dit bekend 

wees op die hele aarde.

6 Juig en jubel, o inwoners van Sion! Want die 

Heilige van Israel is groot in julle midde.

PSALMS 132:13 Want die HERE het Sion 

uitgekies, Hy het dit as woonplek vir Hom 

begeer en gesê:

14 Dit is my rusplek vir ewig; hier wil Ek woon, 

want Ek het dit begeer.

JESAJA 66:13 Soos iemand wat deur sy 

moeder getroos word, so sal Ek julle troos; 

en julle sal in Jerusalem getroos word.

JEREMIA 23:6 In sy dae sal Juda verlos 

word en Israel veilig woon; en dit is sy naam 

waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE 

ONS GEREGTIGHEID.

SEFANJA 3:15 Die HERE het jou oordele 

opgehef, jou vyand weggeveeg; die koning 

van Israel, die HERE is by jou, jy sal geen 

kwaad meer vrees nie.

16 In dié dag sal aan Jerusalem gesê word: 

Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap 

hang nie!

17 Die HERE jou God is by jou, ‘n held wat 

verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou 

met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig 

oor jou met gejubel.

SAGARIA 2:5 En Ek sal vir hom wees, 
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spreek die HERE, ‘n vurige muur rondom 

en tot heerlikheid daar binne-in.

JOHANNES 4:14 maar elkeen wat drink 

van die water wat Ek hom sal gee, sal in 

ewigheid nooit dors kry nie, maar die water 

wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n 

fontein van water wat opspring tot in die 

ewige lewe.

JOHANNES 7:37 En op die laaste dag, die 

groot dag van die fees, het Jesus gestaan en 

uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat 

hom na My toe kom en drink!

38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome 

van lewende water sal uit sy binneste vloei.

39 En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou 

ontvang wat in Hom glo; want die Heilige 

Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie 

verheerlik was nie.

DIE OPENBARING 7:17 want die Lam wat 

in die middel van die troon is, sal hulle laat 

wei en hulle na lewende waterfonteine lei, 

en God sal alle trane van hulle oë afvee.

DIE OPENBARING 15:4 Wie sal U nie vrees 

nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 

Want U alleen is heilig; want al die nasies sal 

kom en voor U aanbid, omdat u regverdige 

dade openbaar geword het.

DIE OPENBARING 21:6 En Hy het vir 

my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die 

Oméga, die begin en die einde. Aan die 

dorstige sal Ek gee uit die fontein van die 

water van die lewe, verniet.

DIE OPENBARING 22:1 En hy het my 

getoon ‘n suiwer rivier van die water van die 

lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit 

die troon van God en van die Lam.

DIE OPENBARING 22:17 En die Gees en die 

bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: 

Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat 

hom wat wil, die water van die lewe neem, 

verniet.

Sien ook: #1; #2; #3; #4.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 14:1 Want die HERE sal Hom oor 

Jakob ontferm, en Hy sal Israel nog verkies 

en hulle in hul land laat vestig; en die 

vreemdeling sal hom by hulle voeg, en hulle 

sal hul aansluit by die huis van Jakob.

2 En die volke sal hulle neem en op hul 

woonplek bring; en die huis van Israel sal 

hulle in die land van die HERE as besitting 

verwerwe, as slawe en slavinne; en hulle sal 

dié gevange hou wat hulle as gevangenes 

weggevoer het, en oor hulle drywers heers.

3 En op die dag as die HERE jou rus gee van 

jou smart en van jou onrus en van die harde 

diensbaarheid waarmee hulle jou laat dien 

het,

PSALMS 102:14 U sal opstaan, U oor Sion 

ontferm; want dit is tyd om hom genadig te 

wees, want die bestemde tyd het gekom.

JESAJA 61:5 Die vreemdelinge sal staan 

en julle kleinvee oppas, en uitlanders sal 

julle landbouers en wynboere wees.
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ESEGIËL 28:24 En daar sal vir die huis van 

Israel geen steekdoring en smartlike distel 

meer wees onder almal wat rondom hulle is 

nie, wat hulle verag; en hulle sal weet dat Ek 

die Here HERE is.

SAGARIA 1:17 Roep verder en sê: So spreek 

die HERE van die leërskare: My stede sal 

weer oorstroom wees van goeie dinge, en 

die HERE sal Sion weer vertroos, en Hy sal 

Jerusalem weer verkies.

LUKAS 1:72 om barmhartigheid te bewys 

aan ons vaders en aan sy heilige verbond te 

dink,

73 aan die eed wat Hy gesweer het vir Abraham, 

ons vader, om aan ons te gee

74 dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, 

Hom sonder vrees kan dien,

LUKAS 2:32 ‘n lig tot verligting van die 

nasies en tot heerlikheid van u volk Israel.

ROMEINE 15:27 Hulle het dit goedgevind, 

sê ek, en hulle is ook hul skuldenaars; want 

as die heidene deel gekry het aan hulle 

geestelike voorregte, is hulle ook verskuldig 

om hulle met stoflike goedere te dien.

DIE OPENBARING 15:4 Wie sal U nie vrees 

nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 

Want U alleen is heilig; want al die nasies sal 

kom en voor U aanbid, omdat u regverdige 

dade openbaar geword het.

Sien ook: #2; #3; #4; Jesaja 14:4-18; Die handelinge apostels 15:14-
17; Effesiërs 2:12-19.

A03 Die Messias is die nasaat van Dawid.

E09 Die geregtigheid van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 16:5 En opgerig is deur 

goedgunstigheid ‘n troon, en daarop sit een in 

getrouheid in Dawid se tent, ‘n regter wat die 

reg soek en gou is in geregtigheid.

LUKAS 1:33 en Hy sal koning wees oor 

die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy 

koninkryk sal daar geen einde wees nie.

LUKAS 1:69 en ‘n horing van heil vir ons 

opgerig het in die huis van Dawid, sy kneg—

70 soos Hy gespreek het deur die mond van sy 

heilige profete van ouds af—

JOHANNES 12:48 Wie My verwerp en my 

woorde nie aanneem nie, het een wat hom 

oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit 

sal hom oordeel in die laaste dag.

DIE HANDELINGE APOSTELS 15:16 

Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut 

van Dawid weer oprig, en wat daarvan 

verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,

17 sodat die oorblyfsel van die mense die Here 

kan soek, en al die nasies oor wie my Naam 

uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie 

dinge doen.

Sien ook: #1; Psalms 89:15.
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H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 17:7 In dié dag sal die mens kyk 

na sy Maker, en sy oë sal sien op die Heilige 

van Israel;

JESAJA 10:20 En in dié dag sal die 

oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het 

van die huis van Jakob, nie meer voortgaan 

om te steun op hom wat hulle slaan nie; 

maar hulle sal steun op die HERE, die 

Heilige van Israel, in opregtheid.

21 Die oorblyfsel sal terugkom, die oorblyfsel 

van Jakob na die sterke God toe.

22 Want al was jou volk, o Israel, soos die sand 

van die see, net ‘n oorblyfsel van hulle sal 

terugkom; die verdelging is vas besluit en 

vloei oor van geregtigheid.

HOSEA 3:5 Daarna sal die kinders 

van Israel hulle bekeer en die HERE hulle 

God soek en Dawid hulle koning, en met 

siddering aankom na die HERE en na sy 

goedheid in die laaste van die dae.

MIGA 7:7 Maar ek sal uitsien na die 

HERE, ek wil wag op die God van my heil, 

my God sal my hoor.

8 Wees nie bly oor my nie, o my vyandin! Al 

het ek geval, ek staan weer op; al sit ek in 

duisternis, die HERE is ‘n lig vir my.

DIE HANDELINGE APOSTELS 15:16 

Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut 

van Dawid weer oprig, en wat daarvan 

verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,

17 sodat die oorblyfsel van die mense die Here 

kan soek, en al die nasies oor wie my Naam 

uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie 

dinge doen.

1 JOHANNES 3:2 Geliefdes, nou is ons kinders 

van God, en dit is nog nie geopenbaar wat 

ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as 

Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat 

ons Hom sal sien soos Hy is.

DIE OPENBARING 1:7 Kyk, Hy kom met 

die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook 

hulle wat Hom deursteek het; en al die 

geslagte van die aarde sal oor Hom rou 

bedryf; ja, amen!

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

 

JESAJA 19:23 In dié dag sal daar ‘n 

grootpad wees van Egipte na Assirië, en 

Assiriërs sal in Egipte kom en Egiptenaars in 

Assirië; en Egipte sal saam met Assirië die 

HERE dien.

24 In dié dag sal Israel die derde wees naas 

Egipte en Assirië, ‘n seën in die midde van 

die aarde,

25 omdat die HERE van die leërskare hom 

geseën het, met die woorde: Geseënd is my 

volk Egipte en my maaksel Assirië en my 

erfdeel Israel!

JESAJA 66:12 Want so sê die HERE: 

Kyk, die vrede lei Ek na haar toe soos ‘n 

rivier en die rykdom van die nasies soos ‘n 

oorlopende stroom; en julle sal suig, julle 
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sal op die heup gedra word en op die knieë 

getroetel word.

SAGARIA 2:11 En baie nasies sal hulle in 

dié dag by die HERE aansluit, en hulle sal 

My tot ‘n volk wees; en Ek sal in jou midde 

woon. Dan sal jy weet dat die HERE van die 

leërskare my na jou gestuur het.

SAGARIA 10:11 En Hy sal deur die see 

van benoudheid trek en die golwe in die 

see slaan, en al die dieptes van die Nyl 

sal opdroog; ook sal die trotsheid van 

Assírië neergewerp word, en die septer van 

Egipteland wyk.

SAGARIA 14:18 En as die geslag van Egipte 

nie optrek en nie kom nie, op wie geen reën 

sal val nie, dan sal tog die plaag hulle tref 

waarmee die HERE die nasies tref wat nie 

opgaan om die huttefees te vier nie.

LUKAS 2:32 ‘n lig tot verligting van die 

nasies en tot heerlikheid van u volk Israel.

ROMEINE 3:29 Of behoort God net aan die 

Jode, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook 

aan die heidene,

ROMEINE 9:24 ons naamlik wat Hy geroep 

het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit 

die heidene?

25 Soos Hy ook in Hoséa sê: Ek sal die wat nie 

my volk is nie, my volk noem; en haar wat 

nie bemin is nie, beminde;

ROMEINE 10:11 Want die Skrif sê: Elkeen wat 

in Hom glo, sal nie beskaam word nie.

12 Want daar is geen onderskeid tussen Jood 

en Griek nie; dieselfde Here tog is Here van 

almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep.

13 Want: Elkeen wat die Naam van die Here 

aanroep, sal gered word.

EFFESIËRS 2:18 want deur Hom het ons albei 

die toegang deur een Gees tot die Vader.

19 So is julle dan nie meer vreemdelinge en 

bywoners nie, maar medeburgers van die 

heiliges en huisgenote van God,

20 gebou op die fondament van die apostels 

en profete, terwyl Jesus Christus self die 

hoeksteen is,

21 in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, 

verrys tot ‘n heilige tempel in die Here,

22 in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n 

woning van God in die Gees.

Sien ook: #1; #4; #5; Deuteronomium 32:43; Jesaja 19:16-22; 
Jesaja 49:6; Romeine 15:9; Effesiërs 3:6-8; 1 Petrus 2:10.

B07 Die almagtigheid van die Messias.

JESAJA 22:22 En Ek sal die sleutel van die 

huis van Dawid op sy skouer lê; en hy sal 

oopmaak, en niemand sal sluit nie; en hy sal 

sluit, en niemand sal oopmaak nie.

MATTEUS 16:18 En Ek sê ook vir jou: Jy 

is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my 

gemeente bou, en die poorte van die doderyk 

sal dit nie oorweldig nie.

19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk 

van die hemele gee; en wat jy ook op die 

aarde mag bind, sal in die hemel gebonde 

wees, en wat jy ook op die aarde mag 

ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

MATTEUS 18:18 Voorwaar Ek sê vir julle, alles 

wat julle op die aarde bind, sal in die hemel 
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gebonde wees; en alles wat julle op die aarde 

ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

19 Weer sê Ek vir julle: As twee van julle 

saamstem op die aarde oor enige saak wat 

hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van 

my Vader wat in die hemele is.

DIE OPENBARING 1:18 en die lewende; 

en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle 

ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van 

die doderyk en van die dood.

DIE OPENBARING 3:7 En skryf aan die 

engel van die gemeente in Filadelfía: Dít sê 

die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel 

van Dawid het, wat oopmaak en niemand 

sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop 

nie:

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 24:13 Want so sal dit wees op die 

aarde, onder die volke, soos by die afslaan 

van die olywe, soos by die na-oes as die 

druiwe-oes verby is.

14 Hulle daar hef hul stem op, hulle jubel; 

vanweë die majesteit van die HERE juig 

hulle van die see af:

15 Daarom, eer die HERE in die lande van die 

son, op die kuslande van die see die Naam 

van die HERE, die God van Israel!

16 Van die einde van die aarde af hoor ons 

lofgesange: Glorie aan die regverdige! 

Maar ek sê: Ek teer weg, ek teer weg, wee 

my! Die ontroues handel troueloos, en in 

troueloosheid handel die ontroues troueloos.

JESAJA 12:5 Psalmsing tot eer van die 

HERE, want Hy het heerlike dinge gedoen; 

laat dit bekend wees op die hele aarde.

6 Juig en jubel, o inwoners van Sion! Want die 

Heilige van Israel is groot in julle midde.

JESAJA 42:10 Sing tot eer van die HERE ‘n 

nuwe lied, sy lof van die einde van die aarde 

af—julle wat op die see vaar, en alles wat 

daarin is, eilande en bewoners daarvan.

11 Laat die woestyn en sy stede uitroep, 

die dorpe waar Kedar woon! Laat die 

rotsbewoners jubel, van die top van die berge 

af skreeu!

12 Laat hulle aan die HERE die eer gee en sy lof 

in die eilande verkondig!

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:47 

Want so het die Here aan ons bevel gegee: 

Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat 

U tot redding sal wees tot aan die einde van 

die aarde.

1 PETRUS 1:7 sodat die beproefdheid 

van julle geloof, wat baie kosbaarder is as 

goud wat vergaan maar deur vuur gelouter 

word, bevind mag word tot lof en eer en 

heerlikheid by die openbaring van Jesus 

Christus;

1 PETRUS 4:12 Geliefdes, verbaas julle nie 

oor die vuurgloed van vervolging onder 

julle wat tot julle beproewing dien, asof iets 

vreemds oor julle kom nie;

13 maar namate julle gemeenskap het aan 

die lyde van Christus, moet julle bly wees, 

sodat julle ook by die openbaring van sy 

heerlikheid met blydskap kan jubel.
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14 As julle beledig word oor die Naam van 

Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees 

van die heerlikheid en van God op julle rus. 

Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar 

wat julle betref, word Hy verheerlik.

DIE OPENBARING 15:2 En ek het gesien 

iets soos ‘n see van glas, gemeng met vuur. 

En die oorwinnaars oor die dier en oor sy 

beeld en oor sy teken, oor die getal van sy 

naam, het ek by die see van glas sien staan, 

met siters van God.

3 En hulle het die lied gesing van Moses, 

die dienskneg van God, en die lied van 

die Lam, en gesê: Groot en wonderlik is 

u werke, Here God, Almagtige; regverdig 

en waaragtig is u weë, o Koning van die 

heiliges!

4 Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam 

nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; 

want al die nasies sal kom en voor U aanbid, 

omdat u regverdige dade openbaar geword 

het.

Sien ook: #1; #2; #3; #4.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 24:18 En hy wat vlug vir die 

skrikgeroep, val in die kuil; en hy wat uit die 

kuil uitklim, word in die strik gevang. Want 

die sluise uit die hoogte het oopgegaan, en 

die fondamente van die aarde bewe.

19 Die aarde word geheel en al verbreek, die 

aarde is geheel en al aan wankel, die aarde 

word geheel en al geskud.

20 Die aarde waggel geheel en al soos ‘n 

dronkaard en swaai heen en weer soos ‘n 

naghut; en sy oortreding is swaar op hom; 

en hy sal val en nie weer opstaan nie.

21 En in dié dag sal die HERE besoeking doen 

oor die leërskare van die hoogte in die 

hoogte en oor die konings van die aarde op 

die aarde;

22 en hulle sal opgesluit word soos gevangenes 

opgesluit word in ‘n kuil en bewaar word in 

‘n kerker; maar ná baie dae sal daar op hulle 

ag gegee word.

23 En die maan sal rooi word van skaamte, en 

die son sal skaam wees; want die HERE van 

die leërskare sal regeer op die berg Sion en 

in Jerusalem, en voor sy oudstes sal daar 

heerlikheid wees.

SAGARIA 14:4 En in dié dag sal sy voete 

staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem 

lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal 

middeldeur gesplyt word van oos na wes tot 

‘n baie groot dal; en die een helfte van die 

berg sal wegwyk na die noorde en die ander 

helfte na die suide.

MATTEUS 24:29 En dadelik ná die 

verdrukking van daardie dae sal die son 

verduister word, en die maan sal sy glans 

nie gee nie, en die sterre sal van die hemel 

val, en die kragte van die hemele sal geskud 

word.

HEBREËRS 12:22 Maar julle het gekom by die 

berg Sion en die stad van die lewende God, 

die hemelse Jerusalem en tien duisende 

engele,

23 by die feestelike vergadering en die 

gemeente van eersgeborenes wat in die 

hemele opgeskrywe is, en by God, die 
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Regter van almal, en by die geeste van die 

volmaakte regverdiges,

24 en by Jesus, die Middelaar van die 

nuwe testament, en die bloed van die 

besprenkeling wat van beter dinge spreek as 

Abel.

DIE OPENBARING 6:12 En ek het gesien 

toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, 

daar was ‘n groot aardbewing; en die son 

het swart geword soos ‘n harige sak, en die 

maan het geword soos bloed;

DIE OPENBARING 6:14 en die hemel het 

weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, 

en al die berge en eilande is uit hulle plekke 

versit;

15 en die konings van die aarde en die grotes en 

die rykes en die owerstes oor duisend en die 

magtiges en al die slawe en al die vrymense 

het hulle weggesteek in die spelonke en in 

die rotse van die berge,

16 en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons 

en verberg ons vir die aangesig van Hom wat 

op die troon sit, en vir die toorn van die Lam;

17 want die groot dag van sy toorn het gekom, 

en wie kan bestaan?

Sien ook: #1; #2; #5; #6; Psalms 149:6-9; Jesaja 4:1,2; Jesaja 5:30; 
Jesaja 13:9-11; Markus 13:24-37; Lukas 21:25-36; Die openbaring 

18:9.

D09 Die Messias sal die Heiland wees.

E11 Die Messias sal die Ewige Lewe gee.

H01 Die wederkoms van die Messias word 

voorspel.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H05 Die komende glorie en mag van die 

Messias.

JESAJA 25:6 En die HERE van die 

leërskare sal op hierdie berg vir al die volke 

berei ‘n maaltyd van vetspyse, ‘n maaltyd 

van ou wyn, van vetspyse vol murg, van 

gesuiwerde ou wyn.

7 En Hy sal op hierdie berg vernietig die 

uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, 

en die omhulsel waarmee al die nasies bedek 

is.

8 Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die 

Here HERE sal die trane van alle aangesigte 

afvee; en Hy sal die smaad van sy volk van 

die hele aarde af wegneem; want die HERE 

het dit gespreek.

9 En hulle sal in dié dag sê: Kyk, dit is onse 

God op wie ons gewag het, dat Hy ons kan 

verlos; dit is die HERE op wie ons gewag 

het: laat ons juig en bly wees oor sy hulp.

10 Want die hand van die HERE sal rus op 

hierdie berg; maar Moab sal vertrap word op 

sy plek soos strooi vertrap word in die water 

van ‘n miskuil.

11 En as hy sy hande daarin uitsprei soos ‘n 

swemmer dit uitsprei om te swem, dan 

sal Hy sy trotsheid afdruk tegelyk met die 

kunsgrepe van sy hande.

12 En die steil versterkings van jou mure werp 

Hy neer, gooi Hy af, laat Hy kom tot op die 

grond, tot in die stof.

JEREMIA 33:10 So spreek die HERE: In 
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hierdie plek waarvan julle sê: Dit is woes, 

sonder mens en sonder dier—in die stede 

van Juda en op die strate van Jerusalem wat 

verwoes is, sonder mens en sonder inwoner 

en sonder dier, sal weer gehoor word

11 die stem van vreugde en die stem van 

vrolikheid, die stem van die bruidegom en 

die stem van die bruid, die stem van die wat 

sê: Loof die HERE van die leërskare, want 

die HERE is goed, want sy goedertierenheid 

is in ewigheid! —van die wat ‘n lofoffer 

bring in die huis van die HERE; want Ek sal 

die lot van die land verander soos tevore, sê 

die HERE.

MATTEUS 8:11 Maar Ek sê vir julle dat baie 

sal kom van ooste en weste en saam met 

Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die 

koninkryk van die hemele.

MATTEUS 26:29 Maar Ek sê vir julle: Ek sal 

van nou af nooit meer van hierdie vrug van 

die wynstok drink nie, tot op daardie dag 

wanneer Ek dit met julle nuut sal drink in 

die koninkryk van my Vader.

MATTEUS 28:5 Maar die engel antwoord en 

sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek 

weet julle soek Jesus wat gekruisig is.

6 Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan 

soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar 

die Here gelê het;

1 KORINTIËRS 15:26 Die laaste vyand 

wat vernietig word, is die dood.

1 KORINTIËRS 15:54 En wanneer hierdie 

verganklike met onverganklikheid beklee 

is en hierdie sterflike met onsterflikheid 

beklee is, dan sal vervul word die woord 

wat geskrywe is: Die dood is verslind in die 

oorwinning.

55 Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is 

jou oorwinning?

56 Die angel van die dood is die sonde, en die 

krag van die sonde is die wet.

57 Maar God sy dank, wat ons die oorwinning 

gee deur onse Here Jesus Christus.

2 KORINTIËRS 3:13 nie soos Moses nie, 

wat ‘n bedekking oor sy aangesig gesit het, 

sodat die kinders van Israel nie die oë kon 

vestig op die einde van wat moes vergaan 

nie.

14 Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag 

toe bly by die lesing van die Ou Testament 

dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig 

word, die bedekking wat in Christus 

vernietig word.

15 Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees 

word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart;

16 maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, 

word die bedekking weggeneem.

17 Die Here is die Gees, en waar die Gees van 

die Here is, daar is vryheid.

18 En terwyl ons almal met onbedekte gesig 

soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here 

aanskou, word ons van gedaante verander 

na dieselfde beeld, van heerlikheid tot 

heerlikheid, as deur die Here wat die Gees 

is.

2 TIMOTEUS 1:10 maar wat nou geopenbaar is 

deur die verskyning van ons Verlosser, Jesus 

Christus, wat die dood tot niet gemaak het 

en die lewe en die onverderflikheid aan die 

lig gebring het deur die evangelie,

HEBREËRS 2:14 Aangesien die kinders dan 

vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op 
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dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy 

deur die dood hom tot niet kon maak wat 

mag oor die dood het—dit is die duiwel—

15 en almal kon bevry wat hulle hele lewe 

lank uit vrees vir die dood aan slawerny 

onderworpe was.

DIE OPENBARING 7:15 Daarom is hulle 

voor die troon van God en dien Hom dag en 

nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, 

sal sy tent oor hulle oopspan.

16 Hulle sal nie meer honger en nie meer dors 

hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op 

hulle val nie;

17 want die Lam wat in die middel van die 

troon is, sal hulle laat wei en hulle na 

lewende waterfonteine lei, en God sal alle 

trane van hulle oë afvee.

DIE OPENBARING 19:7 Laat ons bly wees 

en ons verheug en aan Hom die heerlikheid 

gee, want die bruilof van die Lam het gekom 

en sy vrou het haar gereed gemaak.

8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met 

rein en blink fyn linne, want die fyn linne is 

die regverdige dade van die heiliges.

9 Toe sê hy vir my: Skryf salig is die wat 

genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. 

En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde 

van God.

DIE OPENBARING 21:3 En ek het ‘n 

groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 

tabernakel van God is by die mense, en Hy 

sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; 

en God self sal by hulle wees as hulle God.

4 En God sal al die trane van hulle oë afvee, 

en daar sal geen dood meer wees nie; ook 

droefheid en geween en moeite sal daar nie 

meer wees nie, want die eerste dinge het 

verbygegaan.

Sien ook: #1; #2; #5; Jesaja 61:10,11; Jeremia 25:10; Joël 2:16; 
Matteus 22:1-14; Matteus 25:1-13; Matteus 27:51,52; Johannes 
3:29; Johannes 11:25,26; Effesiërs 3:5,6; Hebreërs 12:22-26; Die 

openbaring 1:7,17,18; Die openbaring 20:14.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 26:1 In dié dag sal hierdie lied 

gesing word in die land Juda: ‘n Sterk stad 

het ons; God stel heil tot mure en skanse.

2 Maak oop die poorte, dat die regverdige 

nasie kan ingaan wat die trou bewaar!

3 U sal ‘n standvastige gesindheid in volle 

vrede bewaar, want hulle vertrou op U.

4 Vertrou op die HERE vir ewig, want in die 

Here HERE is ‘n ewige rots.

JESAJA 9:5 Want ‘n Kind is vir ons 

gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die 

heerskappy is op sy skouer, en Hy word 

genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke 

God, Ewige Vader, Vredevors—

6 tot vermeerdering van die heerskappy en tot 

vrede sonder einde, op die troon van Dawid 

en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en 

dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, 

van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die 

HERE van die leërskare sal dit doen.

JESAJA 57:19 Ek skep die vrug van die 

lippe; vrede, vrede vir die wat ver en die wat 

naby is, sê die HERE; en Ek sal hulle genees.

20 Maar die goddelose is soos ‘n onstuimige 

see; want dit kan nie tot rus kom nie, en sy 

waters gooi slyk en modder op.

21 Geen vrede, sê my God, vir die goddelose 

nie!
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JOHANNES 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my 

vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld 

gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie 

ontsteld word en bang wees nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:47 terwyl 

hulle God geprys het en in guns was by die 

hele volk. En die Here het daagliks by die 

gemeente gevoeg die wat gered is.

ROMEINE 5:1 Omdat ons dan uit die geloof 

geregverdig is, het ons vrede by God deur 

onse Here Jesus Christus;

EFFESIËRS 2:14 Want Hy is ons vrede, Hy 

wat albei een gemaak en die middelmuur 

van skeiding afgebreek het

15 deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet 

gemaak het, naamlik die wet van gebooie 

wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur 

vrede te maak, die twee in Homself tot een 

nuwe mens kon skep

16 en albei in een liggaam met God kon 

versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die 

vyandskap doodgemaak het.

Sien ook: #1; #2; #4; #7; Deuteronomium 32:4,15; 1 Samuel 2:2; 
Psalms 18:2; Psalms 106:5; Jesaja 50:10; Jeremia 17:7,8; Filippense 

4:7; 1 Petrus 2:9.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

JESAJA 26:19 U dode sal herlewe, my lyke 

sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in 

die stof woon! Want u dou is ‘n dou van 

die lig, en die aarde sal aan skimme die 

lewenslig skenk.

20 Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en 

sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir 

‘n klein oomblik, totdat die grimmigheid 

verbygaan.

21 Want kyk, die HERE sal uit sy plek uitgaan 

om die ongeregtigheid van die bewoners van 

die aarde oor hulle te besoek; en die aarde 

sal die bloed openbaar maak wat deur hom 

gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie 

langer toedek nie.

PSALMS 71:20 U wat my baie en bange 

node laat sien het, sal my weer lewend maak 

en my weer ophaal uit die watervloede van 

die aarde.

JESAJA 25:8 Hy sal die dood vir ewig 

vernietig, en die Here HERE sal die trane 

van alle aangesigte afvee; en Hy sal die 

smaad van sy volk van die hele aarde af 

wegneem; want die HERE het dit gespreek.

DANIËL 12:2 En baie van die wat in 

die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, 

sommige tot die ewige lewe en sommige tot 

groot smaadheid, vir ewig afgryslik.

JOHANNES 5:28 Moenie julle hieroor 

verwonder nie. Want daar kom ‘n uur 

wanneer almal wat in die grafte is, sy stem 

sal hoor

29 en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, 

tot die opstanding van die lewe, en die wat 

kwaad gedoen het, tot die opstanding van die 

veroordeling.

JOHANNES 11:25 Jesus sê vir haar: Ek is die 

opstanding en die lewe; wie in My glo, sal 

lewe al het hy ook gesterwe;

26 en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit 

sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?
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DIE HANDELINGE APOSTELS 24:15 

en ‘n hoop op God het, ‘n hoop wat hulle 

self ook verwag, dat daar ‘n opstanding sal 

wees van die dode, regverdiges sowel as 

onregverdiges.

1 TESSALONISENSE 4:14 Want as ons glo 

dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal 

God ook so die wat in Jesus ontslaap het, 

saam met Hom bring.

15 Want dit sê ons vir julle deur die woord van 

die Here, dat ons wat in die lewe oorbly 

tot by die wederkoms van die Here, die 

ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees 

nie.

DIE OPENBARING 20:5 En die ander 

dode het nie herlewe totdat die duisend 

jaar voleindig was nie. Dit is die eerste 

opstanding.

6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die 

eerste opstanding; oor hulle het die tweede 

dood geen mag nie, maar hulle sal priesters 

van God en van Christus wees en sal saam 

met Hom as konings regeer duisend jaar 

lank.

DIE OPENBARING 20:12 En ek het die dode, 

klein en groot, voor God sien staan, en 

die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die 

boek van die lewe, is geopen. En die dode 

is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, 

volgens hulle werke.

13 En die see het die dode gegee wat daarin 

was, en die dood en die doderyk het die dode 

gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, 

elkeen volgens sy werke.

Sien ook: #5; #6; Esegiël 37:1-14.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 27:1 In dié dag sal die HERE met 

sy harde en groot en sterk swaard besoeking 

doen oor die Leviátan, die vinnige slang, en 

oor die Leviátan, die kronkelende slang; en 

Hy sal die draak doodmaak wat in die groot 

water is.

2 In dié dag sal daar wees ‘n wingerd van 

skuimende wyn—sing daarvan!

3 Ek, die HERE, bewaak dit: elke oomblik sal 

Ek hom bevogtig; Ek sal hom nag en dag 

bewaak, sodat niks hom kan tref nie.

6 In die dae wat kom, sal Jakob wortel skiet, 

Israel sal bloei en uitbot, sodat hulle die 

wêreld vol vrugte sal maak.

12 En in dié dag sal die HERE vrugte afslaan, 

van die stroom van die Eufraat af tot by die 

spruit van Egipte, en júlle sal ingesamel 

word, een vir een, o kinders van Israel!

13 En in dié dag sal daar met ‘n groot basuin 

geblaas word; dan sal kom die wat verlore 

is in die land Assur en die wat verdryf is in 

Egipteland, en hulle sal die HERE aanbid op 

die heilige berg in Jerusalem.

JESAJA 4:2 In dié dag sal die Spruit van 

die HERE wees tot sieraad en heerlikheid, 

en die vrug van die land tot hoogheid en 

versiering vir die vrygeraaktes van Israel.

LUKAS 3:8 Dra dan vrugte wat by die 

bekering pas, en moenie by julleself begin 
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sê: Ons het Abraham as vader nie; want ek 

sê vir julle dat God mag het om uit hierdie 

klippe kinders vir Abraham te verwek.

JOHANNES 10:27 My skape luister na my stem, 

en Ek ken hulle, en hulle volg My.

28 En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal 

nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en 

niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

29 My vader wat hulle aan My gegee het, is 

groter as almal; en niemand kan hulle uit die 

hand van my Vader ruk nie.

30 Ek en die Vader is een.

JOHANNES 15:5 Ek is die wynstok, julle die 

lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra 

veel vrug; want sonder My kan julle niks 

doen nie.

JOHANNES 15:8 Hierin is my Vader 

verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal 

my dissipels wees.

JOHANNES 15:16 Julle het My nie uitverkies 

nie, maar Ek het julle uitverkies en julle 

aangestel om vrug te gaan dra en dat julle 

vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al 

in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

DIE OPENBARING 20:2 En hy het die draak 

gegryp die ou slang wat die duiwel en die 

Satan is en hy het hom gebind duisend jaar 

lank,

DIE OPENBARING 20:7 En wanneer die 

duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy 

gevangenis ontbind word;

DIE OPENBARING 20:10 En die duiwel wat 

hulle verlei het, is in die poel van vuur en 

swawel gewerp waar die dier en die valse 

profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig 

word tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 22:2 In die middel van 

sy straat en weerskante van die rivier was die 

boom van die lewe wat twaalf maal vrugte 

dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare 

van die boom is tot genesing van die nasies.

Sien ook: #1; #2; #3; Jesaja 5:1-7; Jesaja 26:1; Jesaja 46:4; Matteus 
21:28-46; Kolossense 1:5,6.

E01 Die tipe bediening van die Messias.

     

JESAJA 28:15 Omdat julle sê: Ons het 

‘n verbond met die dood gesluit, en met 

die doderyk het ons ‘n verdrag aangegaan; 

as die golwende gésel deurtrek, sal hy na 

ons nie kom nie; want ons het die leuen 

ons skuilplek gemaak en ons in bedrog 

weggesteek—

16 daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek lê in 

Sion ‘n grondsteen, ‘n beproefde steen, ‘n 

kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is; hy 

wat glo, sal nie haastig wees nie.

PSALMS 118:22 Die steen wat die bouers 

verwerp het, het ‘n hoeksteen geword.

MATTEUS 21:42 Jesus sê vir hulle: Het julle 

nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat 

die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen 

geword. Hy het van die Here gekom en is 

wonderbaar in ons oë?

DIE HANDELINGE APOSTELS 4:11 Hy is die 

steen wat deur julle, die bouers, verag is, wat 

‘n hoeksteen geword het.
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12 En die saligheid is in niemand anders nie, 

want daar is ook geen ander naam onder 

die hemel wat onder die mense gegee is, 

waardeur ons gered moet word nie.

ROMEINE 9:31 terwyl Israel, wat die wet van 

die geregtigheid nagejaag het, die wet van 

die geregtigheid nie bereik het nie.

32 Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was 

nie, maar net asof dit uit die werke van die 

wet was; want hulle het hul gestamp teen die 

steen van aanstoot.

33 Soos geskrywe is: Kyk, Ek lê in Sion ‘n steen 

van aanstoot en ‘n rots van struikeling; en 

elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam 

word nie.

1 KORINTIËRS 3:11 Want niemand kan 

‘n ander fondament lê as wat daar gelê is 

nie, dit is Jesus Christus.

EFFESIËRS 2:17 En Hy het die evangelie van 

vrede kom verkondig aan julle wat ver was 

en aan die wat naby was;

18 want deur Hom het ons albei die toegang 

deur een Gees tot die Vader.

19 So is julle dan nie meer vreemdelinge en 

bywoners nie, maar medeburgers van die 

heiliges en huisgenote van God,

20 gebou op die fondament van die apostels 

en profete, terwyl Jesus Christus self die 

hoeksteen is,

21 in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, 

verrys tot ‘n heilige tempel in die Here,

22 in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n 

woning van God in die Gees.

1 PETRUS 2:4 Kom na Hom toe, die 

lewende steen wat deur die mense wel 

verwerp is, maar by God uitverkore en 

kosbaar is;

5 en laat julle ook soos lewende stene opbou, 

tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, 

om geestelike offers te bring wat aan God 

welgevallig is deur Jesus Christus.

6 Daarom staan dit ook in die Skrif: Kyk, Ek lê 

in Sion ‘n uitverkore en kosbare hoeksteen, 

en die wat in Hom glo, sal nooit beskaam 

word nie.

7 Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar 

vir die ongelowiges geld die woord: Die 

steen wat die bouers verwerp het, dit het 

‘n hoeksteen geword; en: ‘n Steen des 

aanstoots en ‘n rots van struikeling—

8 vir dié wat hulle daarteen stamp, omdat 

hulle aan die woord ongehoorsaam is, 

waarvoor hulle ook bestem is.

Sien ook: Genesis 49:24; Jesaja 8:14; Hosea 2:18-20; Sagaria 3:9; 
Markus 12:10; Lukas 20:17,18.

F03 Die Messias sal verwerp word.

JESAJA 29:10 Want die HERE het oor julle 

uitgegiet ‘n gees van diepe slaap, en Hy het 

julle oë—die profete—toegesluit en julle 

hoofde—die sieners—toegebind.

13 En die Here het gesê: Omdat hierdie volk 

nader kom met hulle mond en My eer met 

hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My 

hou, sodat hulle vrees vir My ‘n aangeleerde 

mensegebod is,

14 daarom sal Ek voortgaan om wonderlik 

te handel met hierdie volk, wonderlik en 

wonderbaar; en die wysheid van hulle wyse 

manne sal vergaan, en die verstand van hulle 

verstandige mense sal wegskuil.
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PSALMS 69:23 Laat hul tafel voor hulle ‘n 

vangnet wees en vir hulle wat sorgeloos is, ‘n 

strik.

ESEGIËL 33:32 En kyk, jy is vir hulle soos 

‘n minnelied, soos een skoon van stem, 

wat goed op die snare speel: hulle hoor jou 

woorde, maar hulle doen dit nie.

33 Maar as dit kom—kyk, dit kom! —dan sal 

hulle weet dat daar ‘n profeet onder hulle 

gewees het.

MATTEUS 15:7 Geveinsdes, tereg het Jesaja 

oor julle geprofeteer toe hy gesê het:

8 Hierdie volk nader My met hulle mond en 

eer My met die lippe, maar hulle hart is ver 

van My af.

9 Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe 

te leer wat gebooie van mense is.

MARKUS 4:11 En Hy sê vir hulle: Aan julle 

is dit gegee om die verborgenheid van die 

koninkryk van God te ken, maar vir hulle 

wat buite is, kom alles deur gelykenisse,

12 sodat hulle kan kyk en kyk, en nie sien nie; 

en hoor en hoor, en nie verstaan nie, dat 

hulle hul nie miskien bekeer en die sondes 

hulle vergewe word nie.

MARKUS 7:6 En Hy antwoord en sê vir 

hulle: Tereg het Jesaja oor julle, geveinsdes, 

geprofeteer soos geskrywe is: Hierdie volk 

eer My met die lippe, maar hulle hart is ver 

van My af.

7 Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe 

te leer wat gebooie van mense is.

8 Want terwyl julle die gebod van God nalaat, 

hou julle aan die oorlewering van mense vas: 

die wassery van kanne en bekers, en ander 

dergelike dinge van dieselfde aard doen julle 

baie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 28:26 

en gesê: Gaan na hierdie volk en sê: Met die 

gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan 

nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien 

nie.

27 Want die hart van hierdie volk het stomp 

geword, en met die ore het hulle beswaarlik 

gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, 

sodat hulle nie miskien met die oë sou sien 

en met die ore hoor en met die hart verstaan 

en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

ROMEINE 11:7 Wat dan? Wat Israel soek, dit 

het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes 

het dit verkry en die ander is verhard.

8 Soos geskrywe is: God het hulle gegee ‘n 

gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie 

en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.

9 En Dawid sê: Laat hulle tafel vir hulle wees 

‘n vangnet en ‘n strik en ‘n struikelblok en ‘n 

vergelding.

10 Laat hulle oë duister word om nie te sien 

nie, en buig hulle rug vir altyd krom.

Sien ook: Jesaja 6:9,10; Jesaja 30:10; Jesaja 35:5; Jesaja 44:18; 
Jeremia 12:2; Esegiël 33:31; Miga 3:6; Matteus 15:2-6; Markus 7:1,2; 

2 Korintiërs 4:4; 2 Tessalonisense 2:9-12.

E05 Die wonderwerke van die Messias.

JESAJA 29:18 En in dié dag sal die dowes 

Skrifwoorde hoor, en uit donkerheid en 

duisternis sal die oë van die blindes sien.

MATTEUS 11:5 blindes sien weer en 

kreupeles loop, melaatses word gereinig en 

dowes hoor, dooies word opgewek en aan 

armes word die evangelie verkondig.
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MATTEUS 13:14 En aan hulle word die 

profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die 

gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan 

nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien 

nie.

15 Want die hart van hierdie volk het stomp 

geword, en met die ore het hulle beswaarlik 

gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat 

hulle nie miskien met die oë sou sien en 

met die ore hoor en met die hart verstaan en 

hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

16 Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien; 

en julle ore, omdat hulle hoor.

LUKAS 4:18 Die Gees van die Here is 

op My, omdat Hy My gesalf het om die 

evangelie aan die armes te bring. Hy het My 

gestuur om die wat verbryseld van hart is, te 

genees;

19 om aan gevangenes vrylating te verkondig 

en aan blindes herstel van gesig; om die wat 

gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die 

aangename jaar van die Here aan te kondig.

LUKAS 7:22 En Jesus antwoord en sê vir 

hulle: Gaan vertel aan Johannes wat julle 

sien en hoor: blindes sien weer, kreupeles 

loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, 

dooies word opgewek, aan armes word die 

evangelie verkondig.

DIE HANDELINGE APOSTELS 26:18 

om hulle oë te open, dat hulle hul van die 

duisternis tot die lig kan bekeer en van die 

mag van die Satan tot God, sodat hulle deur 

die geloof in My vergifnis van sondes en ‘n 

erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.

2 KORINTIËRS 3:14 Maar hulle sinne 

is verhard. Want tot vandag toe bly by die 

lesing van die Ou Testament dieselfde 

bedekking sonder dat dit opgelig word, die 

bedekking wat in Christus vernietig word.

15 Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees 

word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart;

16 maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, 

word die bedekking weggeneem.

17 Die Here is die Gees, en waar die Gees van 

die Here is, daar is vryheid.

18 En terwyl ons almal met onbedekte gesig 

soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here 

aanskou, word ons van gedaante verander 

na dieselfde beeld, van heerlikheid tot 

heerlikheid, as deur die Here wat die Gees 

is.

EFFESIËRS 1:17 dat die God van onse 

Here Jesus Christus, die Vader van die 

heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid 

en openbaring in kennis van Hom mag gee,

18 verligte oë van julle verstand, sodat julle kan 

weet wat die hoop van sy roeping en wat die 

rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel 

onder die heiliges is;

JAKOBUS 1:21 Daarom, doen afstand van 

alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en 

ontvang met sagmoedigheid die ingeplante 

woord, wat in staat is om julle siele te red.

DIE OPENBARING 3:18 Ek raai jou aan om 

van My te koop goud wat deur vuur gelouter 

is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat 

jy jou kan aantrek en die skande van jou 

naaktheid nie openbaar word nie; en salf om 

jou oë te salf, sodat jy kan sien.

Sien ook: Deuteronomium 29:4; Psalms 12:6; Jesaja 29:10-12,16; 
Jesaja 42:16-19; Markus 7:37; 2 Korintiërs 4:2-6; 1 Petrus 2:9.
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B17 Die deemoedigheid en swakheid van die 

Messias.

B24 God en die Messias gee blydskap en 

vreugde aan die regverdiges en gelowiges.

JESAJA 29:19 En die ootmoediges sal 

vreugde op vreugde smaak in die HERE, en 

die behoeftiges onder die mense sal juig in 

die Heilige van Israel.

LEVITIKUS 23:40 En op die eerste dag moet 

julle vir julle vrugte neem van sierlike bome, 

met palmtakke en takke van digte bome 

en rivierwilgers, en sewe dae lank voor die 

aangesig van die HERE julle God vrolik 

wees.

DEUTERONOMIUM 16:11 En jy moet vrolik 

wees voor die aangesig van die HERE jou 

God, jy en jou seun en jou dogter en jou 

slaaf en jou slavin en die Leviet wat in jou 

poorte is, en die vreemdeling en die wees en 

die weduwee wat by jou is, op die plek wat 

die HERE jou God sal uitkies om sy Naam 

daar te laat woon.

PSALMS 5:12 Maar laat húlle almal bly 

wees wat by U skuil; laat hulle vir ewig jubel, 

en beskut U hulle; en laat in U juig die wat u 

Naam liefhet.

PSALMS 32:11 Wees bly in die HERE en 

juig, o regverdiges! En jubel, alle opregtes 

van hart!

PSALMS 64:11 Die regverdige sal bly wees 

in die HERE en by Hom skuil, en al die 

opregtes van hart sal hulle beroem.

PSALMS 68:4 Maar die regverdiges is bly, 

hulle juig voor die aangesig van God, en 

hulle is vrolik met blydskap.

PSALMS 107:30 Toe was hulle bly, omdat dit 

rustig geword het, en Hy het hulle gelei na 

die hawe van hul begeerte.

PSALMS 118:24 Dit is die dag wat die HERE 

gemaak het; laat ons daaroor juig en bly 

wees.

PSALMS 149:2 Laat Israel hom verheug in 

sy Maker; laat die kinders van Sion juig oor 

hulle Koning!

HOOGLIED VAN SALOMO 1:4 Trek my 

agter u aan, laat ons gou maak! Die koning 

het my in sy binnekamers gebring. Ons wil 

juig en ons in u verheug, ons wil u liefde 

prys meer as wyn. Met reg het hulle u lief.

JESAJA 9:2 U het die nasie 

vermenigvuldig, hulle vreugde groot 

gemaak; hulle is vrolik voor u aangesig soos 

iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand 

juig as die buit verdeel word.

JESAJA 25:9 En hulle sal in dié dag sê: 

Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, 

dat Hy ons kan verlos; dit is die HERE op 

wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees 

oor sy hulp.

JEREMIA 31:12 En hulle sal kom en op die 

hoogte van Sion jubel en toestroom na die 

seëninge van die HERE, na die koring en 

die mos en die olie en na die jong skape 

en beeste; en hulle siel sal wees soos ‘n 

welbesproeide tuin, en hulle sal verder nie 

meer kwyn nie.
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13 Dan sal die jonkvrou haar verheug in die 

koordans, ja, die jongmanne en die oues 

tesame; en Ek sal hulle rou in vreugde 

verander en hulle troos en hulle tot blydskap 

bring uit hulle kommer.

HABAKUK 3:18 nogtans sal ek jubel in die 

HERE, ek sal juig in die God van my heil.

SAGARIA 2:10 Jubel, en wees bly, o dogter 

van Sion! Want kyk, Ek kom om in jou 

midde te woon, spreek die HERE.

MATTEUS 5:3 Salig is die wat arm van gees 

is, want aan hulle behoort die koninkryk van 

die hemele.

MATTEUS 5:5 Salig is die sagmoediges, 

want hulle sal die aarde beërwe.

MATTEUS 11:29 Neem my juk op julle en leer 

van My, want Ek is sagmoedig en nederig 

van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;

LUKAS 1:14 En hy sal blydskap en 

verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy 

geboorte bly wees;

LUKAS 2:10 En die engel sê vir hulle: 

Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n 

goeie tyding van groot blydskap wat vir die 

hele volk sal wees,

JOHANNES 3:29 Hy wat die bruid het, is 

die bruidegom; maar die vriend van die 

bruidegom wat na hom staan en luister, 

verbly hom baie oor die stem van die 

bruidegom. So is dan hierdie blydskap van 

my volkome.

JOHANNES 16:22 Julle het dan ook nou 

droefheid, maar Ek sal julle weer sien en 

julle hart sal bly word, en niemand neem 

julle blydskap van julle weg nie.

JOHANNES 20:20 En nadat Hy dit gesê het, 

wys Hy hulle sy hande en sy sy. En die 

dissipels was bly toe hulle die Here sien.

DIE HANDELINGE APOSTELS 5:41 Hulle het 

toe van die Raad af weggegaan, bly dat hulle 

waardig geag was om vir sy Naam oneer te 

ly.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:48 

En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; 

en hulle het die woord van die Here geprys; 

en daar het gelowig geword almal wat 

verordineer was tot die ewige lewe.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:52 

En die dissipels is vervul met blydskap en 

met die Heilige Gees.

FILIPPENSE 2:17 Maar al word ek as ‘n 

drankoffer uitgegiet oor die offer en 

bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, 

verbly ek my saam met julle almal;

18 en om dieselfde rede moet julle ook bly wees 

en julle saam met my verbly.

FILIPPENSE 4:4 Verbly julle altyd in die Here; 

ek herhaal: Verbly julle!

1 TESSALONISENSE 3:9 Want watter dank 

kan ons God vergelde oor julle vir al die 

blydskap waarmee ons om julle ontwil ons 

verbly voor onse God,

1 PETRUS 4:13 maar namate julle 
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gemeenskap het aan die lyde van Christus, 

moet julle bly wees, sodat julle ook by die 

openbaring van sy heerlikheid met blydskap 

kan jubel.

1 JOHANNES 1:4 En ons skrywe hierdie dinge 

aan julle, sodat julle blydskap volkome kan 

wees.

Sien ook: Numeri 10:10; Deuteronomium 12:7,12,18; 
Deuteronomium 14:26; Deuteronomium 16:14; Deuteronomium 
26:11; Deuteronomium 27:7; 1 Samuel 2:1; 1 Konings 1:39,40; 1 
Kronieke 15:16; 2 Kronieke 29:30; 2 Kronieke 30:23,26; Nehemia 

8:10,12,17; Nehemia 12:43,44; Ester 9:22; Psalms 2:11; Psalms 
9:3,15; Psalms 13:6; Psalms 14:7; Psalms 16:9,11; Psalms 28:7; 

Psalms 31:8; Psalms 32:7; Psalms 33:1,3,21; Psalms 34:3; Psalms 
35:9,27; Psalms 40:17; Psalms 43:4; Psalms 45:9,16; Psalms 48:12; 
Psalms 51:10,14,16; Psalms 53:7; Psalms 59:17; Psalms 63:6,8,12; 
Psalms 66:6; Psalms 67:5; Psalms 69:33; Psalms 70:5; Psalms 
81:2; Psalms 89:17; Psalms 90:14,15; Psalms 92:5; Psalms 95:1; 

Psalms 96:11,12; Psalms 97:1,8,11,12; Psalms 98:4; Psalms 100:2; 
Psalms 104:34; Psalms 105:3,43; Psalms 106:5; Psalms 107:42; 

Psalms 119:14,62,74,111; Psalms 122:1; Psalms 126:3; Psalms 149:5; 
Spreuke van Salomo 10:28; Spreuke van Salomo 15:15; Jesaja 9:2; 

Jesaja 12:3,6; Jesaja 24:14; Jesaja 30:29; Jesaja 35:1,2,10; Jesaja 
41:16; Jesaja 44:23; Jesaja 51:5,13; Jesaja 54:1; Jesaja 55:12; Jesaja 
56:7; Jesaja 60:15; Jesaja 61:3,7,10; Jesaja 62:5; Jesaja 65:18,19; 
Jesaja 66:2,10,14; Jeremia 15:16; Jeremia 33:9,11; Jeremia 49:25; 
Joël 2:21,23; Sefanja 3:14,17; Sagaria 8:19; Sagaria 9:9; Sagaria 
10:7; Matteus 2:10; Matteus 5:12; Matteus 13:44; Lukas 1:47,58; 

Lukas 6:23; Lukas 10:17,20; Lukas 15:7,23,32; Lukas 19:6,37; Lukas 
24:41,52; Johannes 4:36; Johannes 8:56; Johannes 14:28; Johannes 
15:11; Johannes 16:20,24; Johannes 17:13; Die handelinge apostels 

2:26,28,46,47; Die handelinge apostels 8:8,39; Die handelinge 
apostels 11:23; Die handelinge apostels 14:17; Die handelinge 

apostels 15:3,31; Die handelinge apostels 16:34; Die handelinge 
apostels 20:24; Romeine 12:12,15; Romeine 14:17; Romeine 

15:10,13; 1 Korintiërs 12:26; 2 Korintiërs 1:24; 2 Korintiërs 2:3; 2 
Korintiërs 7:4; 2 Korintiërs 8:2; Galasiërs 5:22; Filippense 1:4,18,25; 

Filippense 2:2,29; Filippense 3:1; Filippense 4:1; Kolossense 1:11; 
1 Tessalonisense 1:6; 1 Tessalonisense 2:20; 1 Tessalonisense 3:9; 2 
Timoteus 1:4; Hebreërs 10:34; 1 Petrus 1:6,8; Johannes 1:12,4; Die 

openbaring 14:3; Die openbaring 19:7.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 29:22 Daarom, so sê die HERE tot 

die huis van Jakob, Hy wat Abraham verlos 

het: Jakob sal nou nie meer beskaamd staan 

nie, en nou sal sy aangesig nie meer bleek 

word nie;

23 want as hy, as sy kinders die werk van my 

hande in sy midde sien, sal hulle my Naam 

heilig; ja, hulle sal die Heilige van Jakob 

heilig en vir die God van Israel met ontsag 

vervul wees;

24 en hulle wat dwalende van gees is, sal insig 

verkry, en die murmureerders sal lering 

aanneem.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:37 Toe hulle 

dit hoor, is hulle diep in die hart getref en 

het vir Petrus en die ander apostels gesê: 

Wat moet ons doen, broeders?

EFFESIËRS 2:10 Want ons is sy maaksel, 

geskape in Christus Jesus tot goeie werke 

wat God voorberei het, sodat ons daarin kan 

wandel.

1 TIMOTEUS 1:13 my wat vroeër ‘n lasteraar 

en ‘n vervolger en ‘n geweldenaar was. Maar 

aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek 

dit onwetend gedoen het in ongeloof.

Sien ook: #1; #2; #4; Jesaja 5:16; Jesaja 8:13; Matteus 5:9; Lukas 
15:17-19; Johannes 6:45; 2 Korintiërs 4:2-6; Galasiërs 5:22,23; 1 

Petrus 2:9.

D09 Die Messias sal die Heiland wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 30:18 En daarom sal die HERE 

met ongeduld daarop wag om julle genadig 

te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om 

Hom oor julle te ontferm; want die HERE 

is ‘n God van die gerig. Welgeluksalig almal 

wat op Hom wag!

19 Want ‘n volk sal op Sion, in Jerusalem, 

woon; jy sal nie meer ween nie; sekerlik sal 
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Hy jou genade bewys op jou hulpgeroep; 

sodra Hy hoor, antwoord Hy jou.

20 Die Here gee julle wel brood van 

benoudheid en water van bedruktheid, maar 

jou leraars sal hulle nie langer verberg nie—

maar jou oë sal jou leraars sien;

JESAJA 30:21-25 

JESAJA 30:26 En die lig van die maan sal 

wees soos die lig van die son, en die lig van 

die son sal sewevoudig wees, soos die lig van 

sewe dae, op die dag as die HERE die breuk 

van sy volk verbind en die wond gesond 

maak wat aan hulle geslaan is.

JESAJA 30:27-28 

JESAJA 30:29 Die lied sal by julle wees 

soos in die nag as die fees gevier word, en 

julle sal vrolik wees van hart soos die wat 

met die fluite loop, om te kom op die berg 

van die HERE, na die Steenrots van Israel.

JESAJA 30:30-33

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 

nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

HEBREËRS 8:10 Want dit is die verbond wat 

Ek ná dié dae sal sluit met die huis van 

Israel, spreek die Here: Ek sal my wette 

in hulle verstand gee en dit op hulle hart 

skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en 

hulle sal vir My ‘n volk wees.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

Sien ook: #1; #2; #5.

E08 Die regverdigheid van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 32:1 Kyk, ‘n koning sal regeer in 

geregtigheid, en die vorste sal heers volgens 

reg.

2 En elkeen sal wees soos ‘n toevlug teen 

die wind en ‘n skuiling teen die stortreën, 

soos waterstrome in ‘n dor streek, soos die 

skaduwee van ‘n swaar rots in ‘n land wat 

versmag.

JESAJA 32:3,4

JESAJA 9:5 Want ‘n Kind is vir ons 

gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die 

heerskappy is op sy skouer, en Hy word 

genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke 

God, Ewige Vader, Vredevors—

6 tot vermeerdering van die heerskappy en tot 

vrede sonder einde, op die troon van Dawid 

en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en 

dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, 

van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die 

HERE van die leërskare sal dit doen.

MATTEUS 5:6 Salig is die wat honger en 

dors na die geregtigheid, want hulle sal 

versadig word.
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MATTEUS 11:28 Kom na My toe, almal wat 

vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

JOHANNES 4:14 maar elkeen wat drink 

van die water wat Ek hom sal gee, sal in 

ewigheid nooit dors kry nie, maar die water 

wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n 

fontein van water wat opspring tot in die 

ewige lewe.

Sien ook: #1; #2; Jesaja 7:14; Miga 5:3,4.

G04 Die Messias sal Sy Gees uitstort.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 32:15 totdat oor ons uitgegiet 

word die Gees uit die hoogte; dan word die 

woestyn ‘n vrugteboord, en die vrugteboord 

self word vir ‘n bos gereken.

16 En die reg woon in die woestyn, en die 

geregtigheid hou verblyf in die vrugteboord.

17 En die werking van die geregtigheid sal 

vrede wees, en die voortbrengsel van 

die geregtigheid rus en veiligheid tot in 

ewigheid.

18 En my volk sal woon in ‘n plek van vrede 

en in veilige wonings en in plekke van 

ongestoorde rus.

JESAJA 44:3 Want Ek sal water giet op die 

dorsland en strome op die droë grond; Ek sal 

my Gees op jou kroos giet en my seën op jou 

nakomelinge.

JOHANNES 7:37 En op die laaste dag, die 

groot dag van die fees, het Jesus gestaan en 

uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat 

hom na My toe kom en drink!

38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome 

van lewende water sal uit sy binneste vloei.

39 En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou 

ontvang wat in Hom glo; want die Heilige 

Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie 

verheerlik was nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:17 En in die 

laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees 

uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle 

dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal 

gesigte sien, en julle ou mense sal drome 

droom.

18 En ook op my diensknegte en diensmaagde 

sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en 

hulle sal profeteer.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:33 Nadat Hy 

dan deur die regterhand van God verhoog is 

en van die Vader die belofte van die Heilige 

Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat 

julle nou sien en hoor.

GALASIËRS 5:22 Maar die vrug van die Gees 

is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, 

vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 

sagmoedigheid, selfbeheersing.

2 KORINTIËRS 3:8 hoeveel te meer 

sal die bediening van die Gees dan nie in 

heerlikheid wees nie?

TITUS 3:5 nie op grond van die werke 

van geregtigheid wat ons gedoen het nie, 

maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered 

deur die bad van die wedergeboorte en die 

vernuwing deur die Heilige Gees

6 wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur 

Jesus Christus, ons Verlosser;
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Sien ook: #1; #2; #5; Spreuke van Salomo 1:23; Psalms 104:30; 
Lukas 24:49.

B18 Die heiligheid, skoonheid en glorie van die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

     

JESAJA 33:17 Jou oë sal die Koning 

in sy skoonheid aanskou, dit sal ‘n wyd 

uitgestrekte land sien.

JESAJA 33:18-19

JESAJA 33:20 Aanskou Sion, die stad 

van ons feestelike samekoms! Jou oë sal 

Jerusalem sien as veilige woonplek, as tent 

wat nie wegtrek nie, waarvan die penne 

nooit meer uitgeruk word nie en geeneen 

van sy toue ooit losgeskeur word nie.

21 Maar daar sal die HERE vir ons heerlik wees; 

dit sal ‘n plek van riviere wees, van breë 

strome; geen vloot van roeiskepe sal daarop 

vaar nie, en geen trotse skip sal daaroor gaan 

nie.

22 Want die HERE is ons Regter, die HERE is 

ons Aanvoerder, die HERE is ons Koning: 

Hy sal ons verlos.

23 Jou toue hang slap, hulle hou die voetstuk 

van hulle mas nie styf nie, hulle ontplooi nie 

die banier nie; dan word roofbuit verdeel in 

menigte, selfs die lammes maak buit.

24 En geen inwoner sal sê: Ek is siek nie; aan 

die mense wat daarin woon, is die skuld 

vergewe.

JEREMIA 31:33 Maar dit is die verbond wat 

Ek ná dié dae met die huis van Israel sal 

sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in 

hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; 

en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal 

vir My ‘n volk wees.

MATTEUS 17:2 En Hy het voor hulle van 

gedaante verander, en sy aangesig het 

geblink soos die son, en sy klere het wit 

geword soos die lig.

MATTEUS 21:5 Sê vir die dogter van Sion: 

Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, 

en Hy sit op ‘n esel, ja, ‘n jong esel, die vul 

van ‘n pakdier.

LUKAS 1:33 en Hy sal koning wees oor 

die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy 

koninkryk sal daar geen einde wees nie.

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 

geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 

kom—vol van genade en waarheid.

JOHANNES 17:24 Vader, Ek wil dat waar Ek 

is, hulle wat U My gegee het, ook saam met 

My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan 

aanskou wat U My gegee het, omdat U My 

liefgehad het voor die grondlegging van die 

wêreld.

JOHANNES 18:37 Pilatus sê toe vir Hom: Is 

U dan tog ‘n koning? Jesus antwoord: U sê 

dat Ek ‘n koning is. Hiervoor is Ek gebore 

en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om 

vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die 

waarheid is, luister na my stem.

DIE HANDELINGE APOSTELS 10:42 

En Hy het ons bevel gegee om aan die volk 

te verkondig en met krag te betuig dat dit 
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Hy is wat deur God bestem is as Regter van 

lewende en dode.

1 KORINTIËRS 15:24 Daarna kom die 

einde, wanneer Hy die koninkryk aan God 

die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en 

alle gesag en mag vernietig het.

25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al 

sy vyande onder sy voete gestel het.

1 TIMOTEUS 6:13 Ek gebied jou voor die 

aangesig van God wat aan alle dinge die lewe 

gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius 

Pilatus die goeie belydenis betuig het,

14 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik 

bewaar tot by die verskyning van onse Here 

Jesus Christus

15 wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die 

salige en enigste Heerser, die Koning van die 

konings en Here van die here,

1 JOHANNES 3:2 Geliefdes, nou is ons kinders 

van God, en dit is nog nie geopenbaar wat 

ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as 

Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat 

ons Hom sal sien soos Hy is.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 15:3 En hulle het die 

lied gesing van Moses, die dienskneg van 

God, en die lied van die Lam, en gesê: 

Groot en wonderlik is u werke, Here God, 

Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, 

o Koning van die heiliges!

DIE OPENBARING 17:14 Hulle sal teen die 

Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin 

want Hy is die Here van die here en die 

Koning van die konings en die wat saam met 

Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.

Sien ook: #1; #2; #5; #6; #7; Psalms 45:3; Hooglied van Salomo 
5:10; Jesaja 32:1,2; Sagaria 9:17.

E05 Die wonderwerke van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 35:1 Die woestyn en die dor land 

sal bly wees, en die wildernis sal juig en 

bloei soos ‘n narsing;

2 dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en 

gejubel; die heerlikheid van die Líbanon is 

aan hom gegee, die sieraad van Karmel en 

Saron; hulle dáár sal sien die heerlikheid van 

die HERE, die sieraad van onse God.

3 Versterk die slap hande en maak die 

struikelende knieë vas.

4 Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees 

sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God 

kom met wraak, met goddelike vergelding; 

Hy self sal kom en julle verlos.

5 Dan sal die oë van die blindes geopen en die 

ore van die dowes ontsluit word.

6 Dan sal die lamme spring soos ‘n takbok, en 

die tong van die stomme sal jubel; want in 

die woestyn breek waters uit en strome in 

die wildernis.

7 En die gloeiende grond sal ‘n waterplas 

word, en die dorsland fonteine van water; in 

die plek van die jakkalse waar hulle gelê en 

rus het, is gras met riete en biesies.
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8 En dáár sal ‘n grootpad wees en ‘n weg 

wat die heilige weg genoem sal word; geen 

onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir 

húlle sal dit wees; wie die weg bewandel—

selfs die dwase sal nie dwaal nie.

9 Dáár sal geen leeu wees nie, en geen 

verskeurende dier sal daarop kom of daar 

aangetref word nie; maar die verlostes sal 

daarop wandel;

10 en die losgekooptes van die HERE sal 

teruggaan en na Sion kom met gejubel, 

en ewige vreugde sal op hulle hoof wees; 

vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar 

kommer en gesug vlug weg.

MATTEUS 11:4 En Jesus het geantwoord en 

vir hulle gesê: Gaan vertel aan Johannes wat 

julle hoor en sien:

5 blindes sien weer en kreupeles loop, 

melaatses word gereinig en dowes hoor, 

dooies word opgewek en aan armes word die 

evangelie verkondig.

6 En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot 

neem nie.

MATTEUS 12:22 Toe het hulle ‘n 

duiwelbesetene wat blind en stom was, 

na Hom gebring; en Hy het hom gesond 

gemaak, sodat die blinde en stomme kon 

praat en sien.

23 En die hele menigte was verbaas en het gesê: 

Is Hy nie miskien die seun van Dawid nie?

LUKAS 4:18 Die Gees van die Here is 

op My, omdat Hy My gesalf het om die 

evangelie aan die armes te bring. Hy het My 

gestuur om die wat verbryseld van hart is, te 

genees;

JOHANNES 9:39 En Jesus sê: Tot ‘n oordeel 

het Ek in hierdie wêreld gekom, sodat die 

wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, 

blind mag word.

JOHANNES 10:28 En Ek gee hulle die ewige 

lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in 

ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my 

hand ruk nie.

29 My vader wat hulle aan My gegee het, is 

groter as almal; en niemand kan hulle uit die 

hand van my Vader ruk nie.

30 Ek en die Vader is een.

JOHANNES 14:6 Jesus antwoord hom: Ek 

is die weg en die waarheid en die lewe; 

niemand kom na die Vader behalwe deur My 

nie.

DIE OPENBARING 21:4 En God sal al die 

trane van hulle oë afvee, en daar sal geen 

dood meer wees nie; ook droefheid en 

geween en moeite sal daar nie meer wees 

nie, want die eerste dinge het verbygegaan.

DIE OPENBARING 22:14 Salig is die wat sy 

gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die 

boom van die lewe en ingaan deur die poorte 

in die stad.

Sien ook: #1; #2; #5; #7; Psalms 146:8; Jesaja 29:18; Jesaja 32:3,4; 
Jesaja 42:7,16; Jesaja 43:8; Jesaja 44:3,4; Matteus 9:27-33; Matteus 

15:29-31; Matteus 20:30-34; Matteus 21:14; Markus 7:32-35; 
Markus 8:22-25; Johannes 4:14; Johannes 5:2-9; Johannes 7:38; 
Johannes 9:1-7; Die handelinge apostels 9:17,18; Die handelinge 

apostels 14:8-10; Die handelinge apostels 26:18.
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C02 Die voorganger van die Messias word 

bekend gemaak.

E26 Die verlossingswerk van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 40:1 Troos, troos my volk, sê julle 

God.

2 Spreek na die hart van Jerusalem, en roep 

haar toe dat haar stryd verby is, dat haar 

skuld betaal is, dat sy uit die hand van die 

HERE dubbel ontvang het vir al haar sondes.

3 ‘n Stem van een wat roep: Berei in die 

woestyn die weg van die HERE; maak gelyk 

in die wildernis ‘n grootpad vir onse God!

4 Elke dal moet opgevul en elke berg en 

heuwel klein gemaak word; en die bult moet 

‘n gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte 

word.

5 En die heerlikheid van die HERE sal 

geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit 

sien: want die mond van die HERE het dit 

gespreek.

MATTEUS 3:1 In daardie dae het Johannes 

die Doper opgetree en in die woestyn van 

Judéa

2 gepreek en gesê: Bekeer julle, want die 

koninkryk van die hemele het naby gekom.

3 Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja 

gespreek is toe hy gesê het: Die stem van 

een wat roep in die woestyn: Berei die weg 

van die Here, maak sy paaie reguit!

MARKUS 1:1 Die begin van die evangelie 

van Jesus Christus, die Seun van God.

2 Soos geskrywe is in die Profete: Kyk, Ek 

stuur my boodskapper voor u aangesig, wat 

u pad voor U uit sal regmaak—

3 die stem van een wat roep in die woestyn: 

Berei die weg van die Here, maak sy paaie 

reguit!

4 Johannes het gekom en was besig om in die 

woestyn te doop en die doop van bekering 

tot vergifnis van sondes te verkondig.

LUKAS 1:52 Maghebbers het Hy van 

trone afgeruk en nederiges verhoog.

53 Hongeriges het Hy met goeie dinge vervul 

en rykes met leë hande weggestuur.

LUKAS 3:2 tydens die hoëpriesterskap 

van Annas en Kájafas, het die woord van 

God gekom tot Johannes, die seun van 

Sagaría, in die woestyn.

3 En hy het gekom in die hele omtrek van 

die Jordaan en die doop van bekering tot 

vergifnis van sondes verkondig;

4 soos geskrywe is in die boek van die woorde 

van Jesaja, die profeet, waar hy sê: Die stem 

van een wat roep in die woestyn: Berei die 

weg van die Here, maak sy paaie reguit.

5 Elke dal moet opgevul word en elke berg en 

heuwel wegsak; en die krom draaie sal ‘n 

reguit pad word en die skurwe plekke gelyk 

weë.

6 En alle vlees sal die heil van God sien.

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 

geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 

kom—vol van genade en waarheid.

2 KORINTIËRS 3:18 En terwyl ons almal 

met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die 

heerlikheid van die Here aanskou, word ons 

van gedaante verander na dieselfde beeld, 

van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die 

Here wat die Gees is.
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HEBREËRS 1:3 Hy, wat die afskynsel is van 

sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese 

en alle dinge dra deur die woord van sy krag, 

nadat Hy deur Homself die reiniging van 

ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die 

regterhand van die Majesteit in die hoogte,

DIE OPENBARING 21:23 En die stad het die 

son of die maan nie nodig om in hom te 

skyn nie, want die heerlikheid van God het 

hom verlig, en die Lam is sy lamp.

Sien ook: #1; #2; #5; #7; Jesaja 42:11-16; Jesaja 57:15-19; Esegiël 
17:24; Hosea 2:14; Lukas 18:14; 2 Korintiërs 1:4; 1 Tessalonisense 

4:15-18.

B06 Die Messias is die goeie Herder.

B07 Die almagtigheid van die Messias.

B16 Die mag en gesag van die Messias.

E22 Die arbeid van die Messias sal geseën 

word. 

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 40:9 o Sion, verkondiger van 

goeie boodskap, klim op ‘n hoë berg! o 

Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, 

hef jou stem op met mag; hef dit op, wees 

nie bevrees nie! Sê aan die stede van Juda: 

Hier is julle God!

10 Kyk, die Here HERE sal kom as ‘n Sterke, en 

sy arm sal heers; kyk, sy loon is by Hom, en sy 

beloning is voor sy aangesig.

11 Hy sal sy kudde laat wei soos ‘n herder; Hy 

sal die lammers in sy arm vergader en aan sy 

bors dra; die lammerooie sal Hy saggies lei.

JESAJA 62:11 Kyk, die HERE laat dit hoor 

tot by die einde van die aarde: Sê aan die 

dogter van Sion: Kyk, jou heil kom; kyk, sy 

loon is by Hom en sy beloning is voor sy 

aangesig.

ESEGIËL 34:23 En Ek sal een enkele herder 

oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wei, 

naamlik my kneg Dawid; hy sal hulle laat 

wei, en hy sal vir hulle ‘n herder wees.

24 En Ek, die HERE, Ek sal vir hulle ‘n God 

wees, en my kneg Dawid ‘n vors in hulle 

midde. Ek, die HERE, het dit gespreek.

MIGA 4:1 En aan die einde van die 

dae sal die berg van die huis van die HERE 

vasstaan op die top van die berge en verhewe 

wees bo die heuwels, en die volke sal 

daarheen toestroom.

2 En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat 

ons optrek na die berg van die HERE en na 

die huis van die God van Jakob, dat Hy ons 

in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan 

wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en 

die woord van die HERE uit Jerusalem.

MATTEUS 9:36 En toe Hy die skare sien, het 

Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat 

hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat 

geen herder het nie.

JOHANNES 10:11 Ek is die goeie herder. Die 

goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

12 Maar die huurling en hy wat nie ‘n herder 

is nie, van wie die skape nie die eiendom 

is nie, sien die wolf kom en laat die skape 

staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag 

die skape uitmekaar.

13 En die huurling vlug, omdat hy ‘n huurling 

is en niks vir die skape omgee nie.

14 Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en 

word deur my eie geken.

15 Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die 
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Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape.

16 Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie 

stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en 

hulle sal na my stem luister, en dit sal wees 

een kudde, een herder.

ROMEINE 10:18 Maar ek sê: Het hulle 

miskien nie gehoor nie? Ja, seker! Oor die 

hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by 

die eindes van die wêreld hulle woorde.

EFFESIËRS 1:20 wat Hy gewerk het in 

Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek 

het en Hom laat sit het aan sy regterhand in 

die hemele,

21 bo alle owerheid en mag en krag en 

heerskappy en elke naam wat genoem word, 

nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in 

die toekomstige.

22 En Hy het alle dinge onder sy voete 

onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge 

aan die gemeente gegee,

23 wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat 

alles in almal vervul.

HEBREËRS 2:14 Aangesien die kinders dan 

vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op 

dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy 

deur die dood hom tot niet kon maak wat 

mag oor die dood het—dit is die duiwel—

15 en almal kon bevry wat hulle hele lewe 

lank uit vrees vir die dood aan slawerny 

onderworpe was.

1 PETRUS 5:4 En wanneer die Opperherder 

verskyn, sal julle die onverwelklike kroon 

van heerlikheid ontvang.

DIE OPENBARING 7:17 want die Lam wat 

in die middel van die troon is, sal hulle laat 

wei en hulle na lewende waterfonteine lei, 

en God sal alle trane van hulle oë afvee.

Sien ook: #1; #2; #3; Psalms 23:1; Psalms 78:71,72; Psalms 80:2; 
Jesaja 9:5,6; Jesaja 41:27; Jesaja 49:9,10; Jesaja 52:7; Johannes 
12:13-15; Die handelinge apostels 2:7-11; Hebreërs 13:20; 1 Petrus 

2:25.

D05 Die Messias sal die Verlosser wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 41:8 Maar jy, Israel, my kneg, 

Jakob, wat Ek uitverkies het, nageslag van 

Abraham, my vriend,

9 jy, wat Ek gegryp het van die eindes van die 

aarde en van sy uithoeke geroep het, en Ek 

het aan jou gesê: Jy is my kneg; jou het Ek 

uitverkies en jou nie verwerp nie.

10 Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; 

kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou 

God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, 

ook ondersteun Ek jou met my reddende 

regterhand.

JESAJA 41:11-13

JESAJA 41:14 Wees nie bevrees nie, 

wurmpie Jakob, volkie Israel! Ék help jou, 

spreek die HERE, en jou Losser is die 

Heilige van Israel.

15 Kyk, Ek maak jou tot ‘n skerp, nuwe dorsslee 

wat baie tande het: jy sal berge dors en fyn 

maal, en heuwels maak soos kaf.

16 Jy sal hulle uitwan, en die wind sal hulle 

wegneem en die storm hulle verstrooi; maar 

jy sal juig in die HERE, jou beroem op die 

Heilige van Israel.
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17 Die ellendiges en behoeftiges soek water, 

maar daar is nie; hulle tong verdroog van 

dors; Ek, die HERE, sal hulle verhoor; Ek, 

die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie.

18 Ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak 

en fonteine in die laagtes; Ek sal die 

woestyn ‘n waterplas maak en die dor land 

waterbronne.

19 Ek sal in die woestyn gee die seder, die 

akasia en die mirt en die wilde-olyfboom; 

Ek sal in die wildernis plant die sipres, die 

plataan en die denneboom, dié almal;

20 sodat hulle almal saam kan sien en beken 

en opmerk en verstaan dat die hand van 

die HERE dit gedoen het en die Heilige van 

Israel dit geskape het.

JESAJA 10:17 En die Lig van Israel sal ‘n 

vuur wees, en sy Heilige ‘n vlam; en dit sal 

sy distels en sy dorings verbrand en verteer 

op een dag.

JESAJA 10:20 En in dié dag sal die 

oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het 

van die huis van Jakob, nie meer voortgaan 

om te steun op hom wat hulle slaan nie; 

maar hulle sal steun op die HERE, die 

Heilige van Israel, in opregtheid.

JESAJA 43:15 Ek is die HERE, julle 

Heilige; die Skepper van Israel, julle Koning.

JESAJA 47:4 Ons Verlosser—sy Naam 

is HERE van die leërskare, die Heilige van 

Israel.

JESAJA 49:7 So sê die HERE, die 

Verlosser van Israel, sy Heilige, aan die 

diep veragte, aan Hom wat ‘n afsku is by 

die volk, ‘n Kneg van die heersers: Konings 

sal dit sien en opstaan, vorste, en hulle sal 

hul neerbuig ter wille van die HERE wat 

getrou is, van die Heilige van Israel wat U 

uitverkies het.

MARKUS 1:24 en gesê: Hou op! Wat het 

ons met U te doen, Jesus, Nasaréner? Het U 

gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U 

is: die Heilige van God!

JOHANNES 4:14 maar elkeen wat drink 

van die water wat Ek hom sal gee, sal in 

ewigheid nooit dors kry nie, maar die water 

wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n 

fontein van water wat opspring tot in die 

ewige lewe.

JOHANNES 6:35 En Jesus sê vir hulle: Ek is 

die brood van die lewe; wie na My toe kom, 

sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, 

sal nooit dors kry nie.

DIE OPENBARING 3:7 En skryf aan die 

engel van die gemeente in Filadelfía: Dít sê 

die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel 

van Dawid het, wat oopmaak en niemand 

sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop 

nie:

DIE OPENBARING 7:16 Hulle sal nie meer 

honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal 

die son of enige hitte op hulle val nie;

17 want die Lam wat in die middel van die 

troon is, sal hulle laat wei en hulle na 

lewende waterfonteine lei, en God sal alle 

trane van hulle oë afvee.

DIE OPENBARING 22:1 En hy het my 

getoon ‘n suiwer rivier van die water van die 

lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit 
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die troon van God en van die Lam.

Sien ook: #1; #2; #3; #5; Jesaja 17:7,13; Jesaja 21:10.

E02 Die plek van die Messias se bediening.

JESAJA 41:25 Ek het uit die Noorde een 

verwek, en hy het gekom; van die opgang 

van die son af een wat my Naam sal aanroep; 

en hy kom oor die owerstes soos oor 

modder, en soos ‘n pottebakker die klei trap.

JESAJA 8:23 Want nie langer sal dit 

donker wees daar waar benoudheid is nie: 

in die eerste tyd het Hy die land Sébulon en 

die land Náftali in veragting gebring, en in 

die laaste tyd bring Hy tot eer die weg na die 

see, die oorkant van die Jordaan, die streek 

van die heidene.

MATTEUS 4:13 En Hy het Násaret verlaat en 

gaan woon in Kapérnaüm aan die see, in die 

gebied van Sébulon en Náftali,

14 sodat vervul sou word wat gespreek is deur 

Jesaja, die profeet, toe hy gesê het:

15 Die land Sébulon en die land Náftali, na die 

see toe, oorkant die Jordaan, Galiléa van die 

heidene—

E15 Die Messias sal die blye tyding bring.

JESAJA 41:26 Wie het dit te kenne gegee 

van die begin af, dat ons daar kennis van 

kan neem; of vantevore al, dat ons kan sê: 

Hy het reg? Ja, daar is niemand wat dit te 

kenne gee, ja, niemand wat dit laat hoor, ja, 

niemand wat julle woorde hoor nie.

27 As die Eerste sê Ek aan Sion: Hier, hier is 

dit! En aan Jerusalem gee Ek ‘n verkondiger 

van goeie boodskap.

JESAJA 61:1 Die Gees van die Here 

HERE is op My, omdat die HERE My gesalf 

het om ‘n blye boodskap te bring aan die 

ootmoediges; Hy het My gestuur om te 

verbind die gebrokenes van hart, om vir die 

gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die 

geboeides opening van die gevangenis;

LUKAS 1:30 En die engel sê vir haar: 

Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade 

by God gevind.

31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, 

en jy moet Hom Jesus noem.

32 Hy sal groot wees en die Seun van die 

Allerhoogste genoem word; en die Here God 

sal aan Hom die troon van sy vader Dawid 

gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

LUKAS 2:10 En die engel sê vir hulle: 

Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n 

goeie tyding van groot blydskap wat vir die 

hele volk sal wees,

11 dat vir julle vandag in die stad van Dawid 

gebore is die Saligmaker wat Christus, die 

Here, is.

ROMEINE 10:15 En hoe kan hulle preek as 

hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe 

is: Hoe lieflik is die voete van die wat die 

evangelie van vrede verkondig, van die wat 

die evangelie van die goeie verkondig!

DIE OPENBARING 2:8 En skryf aan die 
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engel van die gemeente in Smirna: Dít sê die 

eerste en die laaste, wat dood was en lewend 

geword het:

Sien ook: Jesaja 40:9; Jesaja 43:9,10; Jesaja 44:6,7; Jesaja 48:12; 
Jesaja 52:9.

B05 Die Messias is gevul met die Heilige 

Gees.

E13 God bevestig die bediening van die 

Messias.

JESAJA 42:1 Daar is my Kneg wat Ek 

ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel 

‘n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; 

Hy sal die reg na die nasies uitbring.

MATTEUS 3:16 En nadat Jesus gedoop was, 

het Hy dadelik uit die water opgeklim, en 

meteens gaan die hemele vir Hom oop, 

en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif 

neerdaal en op Hom kom.

17 En daar kom ‘n stem uit die hemele wat 

sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n 

welbehae het.

MATTEUS 12:16 en hulle ‘n streng bevel 

gegee dat hulle Hom nie bekend moes maak 

nie,

17 sodat vervul sou word die woord wat 

gespreek is deur Jesaja, die profeet:

18 Kyk, my Kneg wat Ek uitverkies het, my 

Geliefde in wie my siel ‘n welbehae het! Ek 

sal my Gees op Hom lê, en Hy sal aan die 

nasies die reg aankondig.

MATTEUS 17:5 Terwyl hy nog spreek, oordek 

‘n helderligte wolk hulle meteens en daar sê 

‘n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun 

in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom!

JOHANNES 3:34 Want Hy wat God gestuur 

het, spreek die woorde van God; want God 

gee Hom die Gees nie met mate nie.

EFFESIËRS 1:4 soos Hy ons in Hom 

uitverkies het voor die grondlegging van 

die wêreld om heilig en sonder gebrek voor 

Hom in liefde te wees,

FILIPPENSE 2:7 maar het Homself ontledig 

deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te 

neem en aan die mense gelyk geword;

Sien ook: Psalms 89:20,21; Jesaja 11:2-5; Jesaja 43:10; Jesaja 
49:3-8; Jesaja 50:4-9; Jesaja 52:13; Jesaja 61:1; Maleagi 1:11; 

Markus 1:10,11; Lukas 3:22; Johannes 1:32-34; Johannes 6:27; 
Die handelinge apostels 9:15; Die handelinge apostels 10:38; Die 
handelinge apostels 11:18; Die handelinge apostels 26:17,18,28; 
Romeine 15:8-16; Effesiërs 3:8; Kolossense 1:13; 2 Petrus 1:17.

B10 Die nederigheid en armoede van die 

Messias.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

E12 Die Messias verwesenlik die Wet van God.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 42:2 Hy sal nie skreeu of uitroep of 

sy stem op die straat laat hoor nie.

3 Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en 

die dowwe lamppit nie uitblus nie; met 

getrouheid sal Hy die reg uitbring.

4 Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat 

Hy die reg op aarde gegrond het nie; en die 

eilande wag op sy leer.

MATTEUS 11:28 Kom na My toe, almal wat 

vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.
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29 Neem my juk op julle en leer van My, want 

Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle 

sal rus vind vir julle siele;

30 want my juk is sag en my las is lig.

MATTEUS 12:19 Hy sal nie twis of uitroep 

nie, en niemand sal sy stem op die strate 

hoor nie.

20 ‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en 

‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, 

totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.

21 En op sy Naam sal die heidene hoop.

JOHANNES 17:4 Ek het U verheerlik op die 

aarde. Die werk wat U My gegee het om te 

doen, het Ek volbring.

5 En nou, Vader, verheerlik My by Uself met 

die heerlikheid wat Ek by U gehad het 

voordat die wêreld was.

HEBREËRS 2:17 Daarom moes Hy in alle 

opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy 

‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon 

wees in die dinge wat in betrekking tot God 

staan, om die sondes van die volk te versoen.

18 Want deurdat Hy self onder versoeking gely 

het, kan Hy dié help wat versoek word.

HEBREËRS 12:2 die oog gevestig op Jesus, die 

Leidsman en Voleinder van die geloof, wat 

vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die 

kruis verdra het, die skande verag het en aan 

die regterkant van die troon van God gaan sit 

het.

3 Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n 

teëspraak van die sondaars teen Hom verdra 

het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word 

en verslap nie.

1 PETRUS 2:22 Hy wat geen sonde gedoen 

het nie, en in wie se mond geen bedrog 

gevind is nie;

23 wat, toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel 

het nie; toe Hy gely het, nie gedreig het 

nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat 

regverdig oordeel;

Sien ook: #1; #4; Psalms 147:3; Jesaja 53:2-12; Jesaja 57:15; Jesaja 
61:1-3; Jesaja 66:2; Jeremia 31:25; Esegiël 34:16; Matteus 18:11-14.

B21 Die Messias is die Lig.

E01 Die tipe bediening van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 42:6 Ek, die HERE, het U geroep 

in geregtigheid, en Ek vat u hand en behoed 

U en gee U as ‘n verbond van die volk, as ‘n 

lig van die nasies,

7 om blinde oë te open; om gevangenes uit die 

kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene 

wat in die duisternis sit.

16 En Ek sal blindes lei op ‘n weg wat hulle nie 

ken nie, hulle laat loop op paaie wat vir hulle 

onbekend is; Ek sal die duisternis lig maak 

voor hulle uit en die hobbelagtige plekke 

gelyktes. Dit is die dinge wat Ek doen en nie 

nalaat nie.

JESAJA 29:18 En in dié dag sal die dowes 

Skrifwoorde hoor, en uit donkerheid en 

duisternis sal die oë van die blindes sien.

MATTEUS 11:5 blindes sien weer en 

kreupeles loop, melaatses word gereinig en 

dowes hoor, dooies word opgewek en aan 

armes word die evangelie verkondig.
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LUKAS 2:28 het hy Hom in sy arms 

geneem en God geloof en gesê:

29 Nou laat U, Here, u dienskneg gaan in vrede 

volgens u woord,

30 omdat my oë u heil gesien het,

31 wat U berei het voor die oë van al die volke—

32 ‘n lig tot verligting van die nasies en tot 

heerlikheid van u volk Israel.

LUKAS 3:5 Elke dal moet opgevul word 

en elke berg en heuwel wegsak; en die krom 

draaie sal ‘n reguit pad word en die skurwe 

plekke gelyk weë.

LUKAS 4:17 En die boek van die profeet 

Jesaja is aan Hom oorhandig; en toe Hy 

die boek oopmaak, kry Hy die plek waar 

geskrywe is:

18 Die Gees van die Here is op My, omdat 

Hy My gesalf het om die evangelie aan die 

armes te bring. Hy het My gestuur om die 

wat verbryseld van hart is, te genees;

19 om aan gevangenes vrylating te verkondig 

en aan blindes herstel van gesig; om die wat 

gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die 

aangename jaar van die Here aan te kondig.

20 En nadat Hy die boek toegemaak en aan die 

dienaar teruggegee het, gaan Hy sit, en die 

oë van almal in die sinagoge was op Hom 

gevestig.

21 Toe begin Hy vir hulle te sê: Vandag is 

hierdie Skrif in julle ore vervul.

LUKAS 24:45 Toe open Hy hulle verstand 

om die Skrifte te verstaan.

JOHANNES 9:39 En Jesus sê: Tot ‘n oordeel 

het Ek in hierdie wêreld gekom, sodat die 

wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, 

blind mag word.

DIE HANDELINGE APOSTELS 

13:46 Maar Paulus en Bárnabas het vry-uit 

gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat 

die woord van God aan julle eers verkondig 

moes word. Aangesien julle dit egter 

verwerp en julleself die ewige lewe nie 

waardig ag nie—kyk, ons wend ons tot die 

heidene.

47 Want so het die Here aan ons bevel gegee: 

Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat 

U tot redding sal wees tot aan die einde van 

die aarde.

DIE HANDELINGE APOSTELS 26:18 

om hulle oë te open, dat hulle hul van die 

duisternis tot die lig kan bekeer en van die 

mag van die Satan tot God, sodat hulle deur 

die geloof in My vergifnis van sondes en ‘n 

erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.

2 KORINTIËRS 4:6 Want God wat gesê 

het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit 

is Hy wat in ons harte geskyn het om die 

verligting te bring van die kennis van die 

heerlikheid van God in die aangesig van 

Jesus Christus.

DIE OPENBARING 3:18 Ek raai jou aan om 

van My te koop goud wat deur vuur gelouter 

is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat 

jy jou kan aantrek en die skande van jou 

naaktheid nie openbaar word nie; en salf om 

jou oë te salf, sodat jy kan sien.

Sien ook: #1; #2; Psalms 107:10-16; Psalms 146:7,8; Jesaja 9:1; 
Jesaja 29:18; Jesaja 32:3; Jesaja 35:5,8; Jesaja 40:4; Jesaja 42:1; 
Jesaja 45:13; Jesaja 48:17; Jesaja 49:6,8,9; Jesaja 51:4,5; Jesaja 
60:1-3; Jesaja 61:1; Jeremia 31:8; Jeremia 32:39,41; Lukas 1:69-

72,78,79; Johannes 8:12; Die handelinge apostels 26:23; Romeine 
3:25,26; Romeine 15:8,9; Galasiërs 3:15-17; Effesiërs 1:17,18; 
Effesiërs 5:8; 2 Timoteus 2:26; Hebreërs 1:8,9; Hebreërs 8:6; 
Hebreërs 9:15; Hebreërs 12:24; Hebreërs 13:5,20; 1 Petrus 2:9.
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A05 Die verhouding tussen die Messias en Sy 

Vader. 

B18 Die heiligheid, skoonheid en glorie van die 

Messias.

JESAJA 42:21 Dit het die HERE behaag 

ter wille van sy geregtigheid om die 

onderwysing groot en heerlik te maak.

MATTEUS 3:17 En daar kom ‘n stem uit die 

hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in 

wie Ek ‘n welbehae het.

MATTEUS 5:17 Moenie dink dat Ek gekom 

het om die wet of die profete te ontbind nie. 

Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar 

om te vervul.

JOHANNES 8:29 En Hy wat My gestuur het, 

is met My; die Vader het My nie alleen 

gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom 

welgevallig is.

JOHANNES 13:31 En toe hy buite was, sê Jesus: 

Nou is die Seun van die mens verheerlik, en 

God is in Hom verheerlik.

JOHANNES 15:10 As julle my gebooie bewaar, 

sal julle in my liefde bly, net soos Ek die 

gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde 

bly.

JOHANNES 17:4 Ek het U verheerlik op die 

aarde. Die werk wat U My gegee het om te 

doen, het Ek volbring.

5 En nou, Vader, verheerlik My by Uself met 

die heerlikheid wat Ek by U gehad het 

voordat die wêreld was.

ROMEINE 10:4 Want Christus is die einde 

van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat 

glo.

Sien ook: Psalms 40:9; Matteus 5:18-20; Matteus 17:5; Romeine 
3:26,31; Romeine 7:12; Romeine 8:3; Galasiërs 3:13,21; Galasiërs 

5:22,23; Filippense 3:9; Hebreërs 8:10.

B01 Die Messias is die Seun van God.

D09 Die Messias sal die Heiland wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

H11 Die Messias sal verheerlik word.

JESAJA 43:1 Maar nou, so sê die HERE, 

jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o 

Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou 

verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is 

myne!

2 As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en 

deur die riviere—hulle sal jou nie oorstroom 

nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei 

nie, en die vlam sal jou nie brand nie.

JESAJA 43:3-4

JESAJA 43:5 Wees nie bevrees nie, want 

Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste 

af aanbring en jou versamel van die weste af.

6 Ek sal sê aan die noorde: Gee! en aan die 

suide: Hou nie terug nie! Bring my seuns 

van ver, en my dogters van die einde van die 

aarde af,

7 elkeen wat na my Naam genoem is en wat 

Ek geskape het tot my eer, wat Ek geformeer, 

wat Ek ook gemaak het.

JESAJA 43:8-9

JESAJA 43:10 Júlle is my getuies, spreek 

die HERE, en my kneg wat Ek uitverkies 

het, sodat julle kan weet en My kan glo en 

insien dat dit Ek is—voor My is geen God 
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geformeer nie, en ná My sal daar geeneen 

wees nie.

11 Ek, Ek is die HERE, en daar is geen Heiland 

buiten My nie.

12 Ék het verkondig en verlos en dit laat hoor, 

en daar was geen ander god onder julle nie; 

en julle is my getuies, spreek die HERE, en 

Ek is God.

JESAJA 43:13-17

JESAJA 43:18 Dink nie aan die vorige 

dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër 

gebeur het nie.

19 Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit 

uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek 

maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die 

wildernis.

20 Die wilde diere van die veld sal My eer, 

die jakkalse en die volstruise; want Ek 

gee waters in die woestyn, riviere in die 

wildernis om my volk, my uitverkorene, te 

laat drink.

21 Die volk wat Ek vir My geformeer het, hulle 

sal my lof verkondig.

MATTEUS 12:18 Kyk, my Kneg wat Ek 

uitverkies het, my Geliefde in wie my siel ‘n 

welbehae het! Ek sal my Gees op Hom lê, en 

Hy sal aan die nasies die reg aankondig.

MATTEUS 16:16 En Simon Petrus antwoord 

en sê: U is die Christus, die Seun van die 

lewende God.

LUKAS 1:47 en my gees is verheug in 

God, my Saligmaker;

LUKAS 2:11 dat vir julle vandag in die 

stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat 

Christus, die Here, is.

JOHANNES 1:7 Hy het tot ‘n getuienis 

gekom om van die lig te getuig, sodat almal 

deur hom sou glo.

8 Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die 

lig getuig.

JOHANNES 6:69 En ons het geglo en erken 

dat U die Christus is, die Seun van die 

lewende God.

JOHANNES 15:27 En julle getuig ook, omdat 

julle van die begin af met My is.

DIE HANDELINGE APOSTELS 1:8 maar julle 

sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees 

oor julle kom, en julle sal my getuies wees 

in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en 

Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

DIE HANDELINGE APOSTELS 4:12 En 

die saligheid is in niemand anders nie, 

want daar is ook geen ander naam onder 

die hemel wat onder die mense gegee is, 

waardeur ons gered moet word nie.

1 JOHANNES 4:14 En ons het aanskou en ons 

getuig dat die Vader die Seun as Verlosser 

van die wêreld gestuur het.

Sien ook: #1; #2; Jesaja 12:2; Jesaja 44:7,8; Jesaja 45:21,22; Jesaja 
46:10; Hosea 13:4; Lukas 4:41; Johannes 11:27; Johannes 16:14; 

Titus 3:4-6; 2 Petrus 3:18.

D05 Die Messias sal die Verlosser wees.

JESAJA 44:1 Maar luister nou, my kneg 

Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het!

2 So sê die HERE, jou Maker en jou 

Formeerder van die moederskoot af, wat jou 

help: Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg, 
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en Jesúrun wat Ek uitverkies het!

PSALMS 105:6 o nageslag van Abraham, sy 

kneg, o kinders van Jakob, sy uitverkorenes!

PSALMS 105:43 En Hy het sy volk laat 

uitgaan met vreugde, sy uitverkorenes met 

gejubel.

MATTEUS 24:31 En Hy sal sy engele uitstuur 

met harde trompetgeluid, en hulle sal 

sy uitverkorenes versamel uit die vier 

windstreke, van die een einde van die 

hemele af tot die ander einde daarvan.

ROMEINE 2:28 Want nie hy is ‘n Jood wat 

dit in die openbaar is nie, en nie dít is 

besnydenis wat dit in die openbaar in die 

vlees is nie;

29 maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene 

is, en besnydenis is dié van die hart, in die 

gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit 

mense nie, maar uit God.

ROMEINE 11:7 Wat dan? Wat Israel soek, dit 

het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes 

het dit verkry en die ander is verhard.

ROMEINE 11:28 Wat die evangelie betref, is 

hulle wel vyande ter wille van julle; maar wat 

die uitverkiesing betref, bemindes ter wille 

van die vaders.

29 Want die genadegawes en die roeping van 

God is onberoulik.

KOLOSSENSE 3:12 Beklee julle dan, as 

uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, 

met innerlike ontferming, goedertierenheid, 

nederigheid, sagmoedigheid, 

lankmoedigheid.

1 TESSALONISENSE 1:4 omdat ons weet 

van julle verkiesing, broeders wat deur God 

bemin word.

2 TESSALONISENSE 2:13 Maar ons moet 

God altyd oor julle dank, broeders wat 

deur die Here bemin word, dat God julle 

van die begin af verkies het tot saligheid in 

heiligmaking van die Gees en geloof in die 

waarheid,

1 PETRUS 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore 

geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige 

volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te 

verkondig die deugde van Hom wat julle uit 

die duisternis geroep het tot sy wonderbare 

lig,

2 PETRUS 1:10 Daarom, broeders, moet 

julle jul des te meer beywer om julle roeping 

en verkiesing vas te maak; want as julle dit 

doen, sal julle nooit struikel nie.

Sien ook: Psalms 106:5; Jesaja 41:8,9; Jesaja 45:4; Jeremia 31:3; 
Amos 3:1,2; Markus 13:27; Romeine 8:33.

G04 Die Messias sal Sy Gees uitstort.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 44:3 Want Ek sal water giet op die 

dorsland en strome op die droë grond; Ek sal 

my Gees op jou kroos giet en my seën op jou 

nakomelinge.

4 En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos 

wilgerbome by waterlope.

5 Die een sal sê: Ek behoort aan die HERE; en 

die ander sal die naam van Jakob uitroep; 

en die ander sal met sy hand skrywe: Ek 
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behoort aan die HERE, en hom met die 

erenaam Israel noem.

6 So sê die HERE, die Koning van Israel en sy 

Losser, die HERE van die leërskare: Ek is die 

Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is 

daar geen God nie.

JESAJA 44:7-8

JESAJA 41:4 Wie het dit gedoen en tot 

stand gebring? Hy wat die geslagte roep van 

die begin af; Ek, die HERE, die Eerste, en by 

die laaste is Ek dieselfde.

JESAJA 49:10 Hulle sal geen honger en 

geen dors hê nie, en die woestyngloed en 

die son sal hulle nie steek nie; want hulle 

Ontfermer sal hulle lei en hulle saggies 

aanbring na die fonteine van water.

ESEGIËL 39:29 En Ek sal my aangesig nie 

meer vir hulle verberg nie, omdat Ek my 

Gees oor die huis van Israel uitgegiet het, 

spreek die Here HERE.

JOHANNES 7:37 En op die laaste dag, die 

groot dag van die fees, het Jesus gestaan en 

uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat 

hom na My toe kom en drink!

38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome 

van lewende water sal uit sy binneste vloei.

39 En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou 

ontvang wat in Hom glo; want die Heilige 

Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie 

verheerlik was nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:17 En in die 

laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees 

uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle 

dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal 

gesigte sien, en julle ou mense sal drome 

droom.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:33 Nadat Hy 

dan deur die regterhand van God verhoog is 

en van die Vader die belofte van die Heilige 

Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat 

julle nou sien en hoor.

DIE HANDELINGE APOSTELS 5:14 En daar 

is meer en meer gelowiges in die Here 

bygevoeg, menigtes van manne sowel as 

vroue,

DIE OPENBARING 21:6 En Hy het vir 

my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die 

Oméga, die begin en die einde. Aan die 

dorstige sal Ek gee uit die fontein van die 

water van die lewe, verniet.

Sien ook: #1; #2; Jesaja 32:15; Jesaja 35:6,7; Jesaja 41:17; Jesaja 
43:10,11,19,20; Jesaja 48:12; Jesaja 59:20,21; Esegiël 34:26; Joël 

2:28; Joël 3:18; Miga 4:2; Sagaria 8:20-23; Sagaria 12:10; Matteus 
25:34; Matteus 27:37; Die handelinge apostels 2:41-47; Die 

handelinge apostels 4:4; Die handelinge apostels 10:45; 1 Timoteus 
3:16; Titus 3:5,6; Die openbaring 1:8,11,17; Die openbaring 2:8; Die 

openbaring 22:13,17.

A06 Die Messias is die Skepper.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H11 Die Messias sal verheerlik word.

JESAJA 44:21 Dink aan hierdie dinge, o 

Jakob en Israel! Want jy is my kneg; Ek het 

jou geformeer; jy is my kneg, Israel! Jy sal 

deur My nie vergeet word nie.

22 Ek delg jou oortredinge uit soos ‘n newel en 

jou sondes soos ‘n wolk; keer terug na My, 

want Ek het jou verlos.

23 Jubel, o hemele, want die HERE het dit 

gedoen. Juig, dieptes van die aarde! Breek 

uit in gejubel, o berge, bosse en al die bome 
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daarin! Want die HERE het Jakob verlos, en 

Hy sal Homself verheerlik aan Israel.

24 So sê die Here, jou Verlosser, en Hy wat 

jou geformeer het van die moederskoot af: 

Ek is die HERE wat alles volbring, wat die 

hemel uitspan, Ek alleen, en wat die aarde 

uitsprei—wie was met My? —

25 wat die tekens van die leuenprofete vernietig 

en die waarsêers tot dwase maak; wat die 

wyse agteruit laat wyk en hulle kennis 

domheid maak;

26 wat die woord van sy kneg vervul en die 

voorsegging van sy boodskappers volbring; 

wat van Jerusalem sê: Dit moet bewoon 

word; en van die stede van Juda: Hulle moet 

herbou word, en Ek sal sy puinhope oprig;

AMOS 9:14 En Ek sal die lot van my volk 

Israel verander, en hulle sal die verwoeste 

stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde 

plant en die wyn daarvan drink, en tuine 

aanlê en die vrugte daarvan eet.

JOHANNES 1:3 Alle dinge het deur Hom 

ontstaan, en sonder Hom het nie een ding 

ontstaan wat ontstaan het nie.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

1 KORINTIËRS 8:6 tog is daar vir ons 

maar een God, die Vader uit wie alles is, en 

ons tot Hom, en een Here Jesus Christus 

deur wie alles is, en ons deur Hom.

HEBREËRS 1:1 Nadat God baiekeer en op 

baie maniere in die ou tyd gespreek het tot 

die vaders deur die profete, het Hy in hierdie 

laaste dae tot ons gespreek deur die Seun

2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, 

deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

1 PETRUS 1:18 omdat julle weet dat julle 

nie deur verganklike dinge, silwer of goud, 

losgekoop is uit julle ydele lewenswandel 

wat deur die vaders oorgelewer is nie,

19 maar deur die kosbare bloed van Christus, 

soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,

1 PETRUS 4:11 As iemand spreek, laat 

dit wees soos woorde van God; as iemand 

dien, laat dit wees soos uit die krag wat 

God verleen, sodat God in alles verheerlik 

kan word deur Jesus Christus, aan wie 

die heerlikheid en krag toekom tot in alle 

ewigheid. Amen.

DIE OPENBARING 5:11 Toe sien ek, en ek 

hoor ‘n stem van baie engele rondom die 

troon en van die lewende wesens en die 

ouderlinge; en hulle getal was tien duisende 

van tien duisende en duisende van duisende;

12 en met ‘n groot stem het hulle gesê: Die 

Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang 

die krag en rykdom en wysheid en sterkte en 

eer en heerlikheid en lof.

13 En elke skepsel wat in die hemel en op 

die aarde en onder die aarde en wat op die 

see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor 

sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan 

die Lam kom toe die lof en die eer en die 

heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!

Sien ook: #1; #2; Psalms 103:12; Jesaja 1:18; Jesaja 40:22; Jesaja 
43:25; Jesaja 45:12,13; Jesaja 49:13; Jesaja 51:13; Jesaja 61:4; 
Jeremia 3:12-14; Jeremia 33:8; Esegiël 36:10; Die handelinge 

apostels 3:19; Romeine 11:28,29; Effesiërs 3:9; Kolossense 1:12-18; 
Hebreërs 1:10-12; Die openbaring 12:12; Die openbaring 18:20; Die 

openbaring 19:1-6.
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D05 Die Messias sal die Verlosser wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 45:17 Israel word verlos deur die 

HERE met ‘n ewige verlossing; julle sal nie 

beskaamd staan of in die skande kom tot in 

alle ewigheid nie.

18 Want so sê die HERE, wat die hemele 

geskape het—Hy is God! —wat die aarde 

geformeer en dit gemaak het—Hy het dit 

bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te 

wees nie, maar dit geformeer om bewoon 

te word—Ek is die HERE, en daar is geen 

ander nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:39 

en dat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig 

word van alles waarvan julle deur die wet 

van Moses nie geregverdig kon word nie.

ROMEINE 2:28 Want nie hy is ‘n Jood wat 

dit in die openbaar is nie, en nie dít is 

besnydenis wat dit in die openbaar in die 

vlees is nie;

29 maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene 

is, en besnydenis is dié van die hart, in die 

gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit 

mense nie, maar uit God.

ROMEINE 8:1 Daar is dan nou geen 

veroordeling vir die wat in Christus Jesus is 

nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, 

maar na die Gees.

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 

nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

2 KORINTIËRS 5:21 Want Hy het Hom 

wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons 

gemaak, sodat ons kan word geregtigheid 

van God in Hom.

Sien ook: #1; #2; Jesaja 26:4; Romeine 3:24,25; Romeine 5:1,18,19; 
1 Korintiërs 1:30,31; 1 Korintiërs 6:11; Filippense 3:8,9; Johannes 

4:15.

D09 Die Messias sal die Heiland wees.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 45:21 Verkondig en bring voor, ja, 

laat hulle saam raad hou: Wie het dit van 

ouds af laat hoor, lank tevore dit verkondig? 

Is dit nie Ek, die HERE, nie? En buiten My 

is daar geen ander God nie: ‘n regverdige en 

reddende God is daar buiten My nie.

22 Wend julle tot My en laat julle red, alle 

eindes van die aarde! Want Ek is God, en 

daar is geen ander nie.

23 Ek sweer by Myself; geregtigheid gaan uit 

my mond, ‘n woord wat nie herroep word 

nie: dat voor My elke knie sal neerbuig, by 

My elke tong sal sweer.

24 Hulle sal van My sê: Alleen in die HERE is 

volle geregtigheid en sterkte; na Hom sal 

hulle kom; maar hulle almal sal beskaamd 

staan wat op Hom toornig is.

25 In die HERE sal geregverdig word en hulle 
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beroem die hele geslag van Israel.

JOHANNES 3:16 Want so lief het God die 

wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun 

gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie 

verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe 

kan hê.

JOHANNES 6:40 En dit is die wil van Hom 

wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun 

aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag 

hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

ROMEINE 9:33 Soos geskrywe is: Kyk, Ek lê 

in Sion ‘n steen van aanstoot en ‘n rots van 

struikeling; en elkeen wat in Hom glo, sal 

nie beskaam word nie.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

ROMEINE 14:10 Maar jy, waarom oordeel 

jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy 

jou broeder? Want ons sal almal voor die 

regterstoel van Christus gestel word.

11 Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek 

leef, sê die Here, voor My sal elke knie buig, 

en elke tong sal God bely.

12 So sal elkeen van ons dan vir homself aan 

God rekenskap gee.

Sien ook: #1; #2; Genesis 22:15-18; Psalms 65:6; Sagaria 12:10; 
Hebreërs 12:2.

E08 Die regverdigheid van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 46:3 Luister na My, o huis van 

Jakob en die hele oorblyfsel van die huis 

van Israel, julle wat deur My gedra is van 

die moederskoot af, opgeneem is van die 

geboorte af;

4 en tot die ouderdom toe is Ék dieselfde, ja, 

tot die grysheid toe sal Ek julle dra; Ék het 

dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék sal 

dra en red.

13 Ek bring my geregtigheid naby; dit is nie ver 

nie, en my heil sal nie vertoef nie; en Ek gee 

heil in Sion, aan Israel my heerlikheid.

ROMEINE 1:17 Want die geregtigheid van 

God word daarin geopenbaar uit geloof tot 

geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige 

sal uit die geloof lewe.

ROMEINE 3:21 Maar nou is die geregtigheid 

van God geopenbaar sonder die wet, terwyl 

die wet en die profete daarvan getuig,

22 die geregtigheid naamlik van God deur die 

geloof in Jesus Christus vir almal en oor 

almal wat glo, want daar is geen onderskeid 

nie;

ROMEINE 10:3 Want omdat hulle die 

geregtigheid van God nie ken nie en hulle 

eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul 

aan die geregtigheid van God nie onderwerp 

nie.

4 Want Christus is die einde van die wet tot 

geregtigheid vir elkeen wat glo.
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5 Want Moses beskrywe die geregtigheid wat 

uit die wet is: Die mens wat hierdie dinge 

doen, sal daardeur lewe.

6 Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, 

sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in 

die hemel opvaar, naamlik om Christus af te 

bring;

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

Sien ook: #1; #2.

D05 Die Messias sal die Verlosser wees.

JESAJA 47:4 Ons Verlosser—sy Naam 

is HERE van die leërskare, die Heilige van 

Israel.

JESAJA 44:6 So sê die HERE, die Koning 

van Israel en sy Losser, die HERE van die 

leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is die 

Laaste, en buiten My is daar geen God nie.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

DIE OPENBARING 1:8 Ek is die Alfa en 

die Oméga, die begin en die einde, sê die 

Here, wat is en wat was en wat kom, die 

Almagtige.

Sien ook: Genesis 32:24-31; 2 Samuel 22:3; Job 19:25; Psalms 
19:15; Psalms 78:35; Jesaja 41:14; Jesaja 44:24; Jesaja 48:17; Jesaja 
49:7,26; Jesaja 54:5,8; Jesaja 59:20; Jesaja 60:16; Jesaja 63:16; Die 

openbaring 1:11; Die openbaring 21:6; Die openbaring 22:13.

E01 Die tipe bediening van die Messias.

JESAJA 48:15 Ek, Ek het dit gespreek, ook 

hom geroep; Ek het hom laat kom, en in sy 

weg sal hy voorspoedig wees.

16 Kom julle nader na My, hoor dit: Ek het van 

die begin af nie in die geheim gespreek nie; 

van die tyd af dat dit gebeur, is Ek daar! En 

nou het die Here HERE my met sy Gees 

gestuur.

17 So sê die HERE, jou Verlosser, die Heilige 

van Israel: Ek is die HERE jou God, wat jou 

leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg 

wat jy moet gaan.

LUKAS 4:18 Die Gees van die Here is 

op My, omdat Hy My gesalf het om die 

evangelie aan die armes te bring. Hy het My 

gestuur om die wat verbryseld van hart is, te 

genees;

JOHANNES 3:34 Want Hy wat God gestuur 

het, spreek die woorde van God; want God 

gee Hom die Gees nie met mate nie.

JOHANNES 6:45 Dit is geskrywe in die 

profete: En hulle sal almal deur God geleer 

wees. Elkeen dan wat dit van die Vader 

gehoor en geleer het, kom na My toe.

JOHANNES 18:20 Jesus antwoord hom: Ek het 

ronduit tot die wêreld gespreek; Ek het altyd 

in die sinagoge geleer en in die tempel waar 

die Jode van alle kante vergader; en in die 

geheim het Ek niks gespreek nie.

JOHANNES 20:21 Jesus sê toe weer vir hulle: 

Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur 

het, stuur Ek julle ook.

22 En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle 

JESAJA



240

en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.

EFFESIËRS 4:21 as julle ten minste van Hom 

gehoor het en in Hom onderrig is soos die 

waarheid is in Jesus:

Sien ook: Psalms 32:8; Jesaja 49:9,10.

C01 Die geboorte van die Messias word 

voorspel.

JESAJA 49:1 Hoor na My, eilande, en 

luister, volke wat ver is! Die HERE het My 

geroep van die moederskoot af, van my 

geboorte af het Hy my naam genoem.

MATTEUS 1:20 Maar terwyl hy dit in die 

gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel van 

die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, 

seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, 

jou vrou, by jou te neem nie, want wat in 

haar verwek is, is uit die Heilige Gees;

21 en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus 

noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle 

sondes sal verlos.

JOHANNES 10:36 sê julle vir Hom wat die 

Vader geheilig en in die wêreld gestuur het: 

U spreek godslasterlik—omdat Ek gesê het: 

Ek is die Seun van God?

EFFESIËRS 2:17 En Hy het die evangelie van 

vrede kom verkondig aan julle wat ver was 

en aan die wat naby was;

HEBREËRS 12:25 Pas op dat julle Hom wat 

spreek, nie afwys nie; want as húlle nie 

ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy 

op aarde ‘n goddelike waarskuwing gegee 

het, veel minder óns wat ons van Hom 

afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek.

1 PETRUS 1:19 maar deur die kosbare bloed 

van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek 

en vlekkeloos,

20 wat wel vooruit geken is voor die 

grondlegging van die wêreld, maar in hierdie 

laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,

Sien ook: Psalms 71:5,6; Jesaja 42:1-4,12; Jesaja 45:22; Jesaja 49:5; 
Jesaja 51:5; Jesaja 55:3; Sefanja 2:11; Lukas 1:15,31; Lukas 2:10,11.

B16 Die mag en gesag van die Messias.

JESAJA 49:2 En Hy het my mond gemaak 

soos ‘n skerp swaard, in die skaduwee van 

sy hand het Hy My verberg; en Hy het My 

‘n skerp pyl gemaak, in sy pylkoker My 

weggesteek;

PSALMS 27:5 Want Hy steek my weg in sy 

hut in die dag van onheil; Hy verberg my in 

die skuilplek van sy tent; Hy verhef my op ‘n 

rots.

PSALMS 45:6 U pyle is skerp (volke val 

onder U!); hulle tref in die hart van die 

Koning se vyande.

PSALMS 91:15 Hy sal My aanroep, en Ek 

sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom 

wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.

HEBREËRS 4:12 Want die woord van God 

is lewend en kragtig en skerper as enige 

tweesnydende swaard, en dring deur tot die 

skeiding van siel en gees en van gewrigte 

en murg, en is ‘n beoordelaar van die 
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oorlegginge en gedagtes van die hart.

DIE OPENBARING 1:16 En in sy regterhand 

het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp 

tweesnydende swaard het uit sy mond 

uitgegaan, en sy aangesig was soos die son 

wat skyn in sy krag.

DIE OPENBARING 2:12 En skryf aan die 

engel van die gemeente in Pérgamus: Dít sê 

Hy wat die skerp tweesnydende swaard het:

DIE OPENBARING 19:15 En uit sy mond 

gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies 

daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n 

ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van 

die wyn van die grimmigheid en van die 

toorn van God, die Almagtige.

Sien ook: Psalms 45:3-6; Psalms 91:11; Jesaja 50:4; Jesaja 51:16; 
Jesaja 61:1-3; Jesaja 66:19.

B14 Die Messias verkondig die glorie van God.

H11 Die Messias sal verheerlik word.

JESAJA 49:3 en Hy het vir My gesê: Jy is 

my kneg, Israel, in wie Ek My verheerlik.

JOHANNES 12:28 Vader, verheerlik u Naam! 

Daar het toe ‘n stem uit die hemel gekom: 

Ek hét dit verheerlik, en Ek sal dit weer 

verheerlik.

JOHANNES 17:1 Dit het Jesus gespreek, en 

Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: 

Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, 

sodat u Seun U ook kan verheerlik—

JOHANNES 17:4 Ek het U verheerlik op die 

aarde. Die werk wat U My gegee het om te 

doen, het Ek volbring.

Sien ook: Johannes 13:31,32; Filippense 2:6-11.

E22 Die arbeid van die Messias sal geseën 

word. 

F03 Die Messias sal verwerp word.

JESAJA 49:4 Maar Ék het gesê: Tevergeefs 

het Ek My vermoei, my krag vir niks en 

vrugteloos verteer! Nogtans is my reg by die 

HERE, en my loon is by my God.

MATTEUS 17:17 Toe antwoord Jesus en sê: o 

Ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank 

sal Ek by julle wees, hoe lank sal Ek julle 

verdra? Bring hom hier vir My.

MATTEUS 23:37 Jerusalem, Jerusalem, jy 

wat die profete doodmaak en stenig dié wat 

na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou 

kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar 

kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en 

julle wou nie!

JOHANNES 1:11 Hy het na sy eiendom 

gekom, en sy eie mense het Hom nie 

aangeneem nie.

JOHANNES 17:4 Ek het U verheerlik op die 

aarde. Die werk wat U My gegee het om te 

doen, het Ek volbring.

5 En nou, Vader, verheerlik My by Uself met 

die heerlikheid wat Ek by U gehad het 

voordat die wêreld was.

ROMEINE 10:21 Maar van Israel sê Hy: Die 

hele dag het Ek my hande uitgebrei na ‘n 
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ongehoorsame en teësprekende volk.

2 KORINTIËRS 12:15 En ek sal baie graag 

uitgee, ja, myself weggee vir julle siele, al 

word ek, terwyl ek julle oorvloediger liefhet, 

minder bemin.

GALASIËRS 4:11 Ek vrees vir julle dat ek 

miskien tevergeefs aan julle gearbei het.

FILIPPENSE 2:9 Daarom het God Hom ook 

uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee 

wat bo elke naam is,

HEBREËRS 12:2 die oog gevestig op Jesus, die 

Leidsman en Voleinder van die geloof, wat 

vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die 

kruis verdra het, die skande verag het en aan 

die regterkant van die troon van God gaan sit 

het.

Sien ook: Psalms 22:23-32; Jesaja 40:10; Jesaja 53:10-12; Jesaja 
62:11; Jesaja 65:2.

A05 Die verhouding tussen die Messias en Sy 

Vader. 

F03 Die Messias sal verwerp word.

JESAJA 49:5 En nou sê die HERE wat 

My van die moederskoot af geformeer het om 

sy Kneg te wees, om Jakob na Hom terug te 

bring en dat Israel by Hom versamel mag 

word—en Ek word geëer in die oë van die 

HERE, en my God is my sterkte—

MATTEUS 15:24 Maar Hy antwoord en sê: Ek 

is net gestuur na die verlore skape van die 

huis van Israel.

MATTEUS 23:37 Jerusalem, Jerusalem, jy 

wat die profete doodmaak en stenig dié wat 

na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou 

kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar 

kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en 

julle wou nie!

JOHANNES 1:11 Hy het na sy eiendom 

gekom, en sy eie mense het Hom nie 

aangeneem nie.

12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan 

hulle het Hy mag gegee om kinders van God 

te word, aan hulle wat in sy Naam glo;

JOHANNES 3:35 Die Vader het die Seun lief 

en het alles in sy hand gegee.

JOHANNES 13:31 En toe hy buite was, sê Jesus: 

Nou is die Seun van die mens verheerlik, en 

God is in Hom verheerlik.

32 As God in Hom verheerlik is, sal God Hom 

ook in Homself verheerlik en Hy sal Hom 

dadelik verheerlik.

DIE HANDELINGE APOSTELS 10:36 

Dit is die woord wat Hy gestuur het aan die 

kinders van Israel toe Hy die evangelie van 

vrede verkondig het deur Jesus Christus—

Hy is die Here van almal.

DIE OPENBARING 5:12 en met ‘n groot 

stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag 

is, is waardig om te ontvang die krag en 

rykdom en wysheid en sterkte en eer en 

heerlikheid en lof.

Sien ook: Psalms 110:1-3; Jesaja 49:1; Matteus 3:17; Matteus 11:27; 
Matteus 17:5; Matteus 21:37-41; Matteus 28:18; Lukas 19:42; 

Romeine 15:8; Effesiërs 1:20-22; 1 Tessalonisense 2:15,16; Jakobus 
5:20-27; 1 Petrus 3:22.
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A07 Hy sal die Messias van Israel wees.

D09 Die Messias sal die Heiland wees.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

E26 Die verlossingswerk van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 49:6 Hy het gesê: Dit is te gering 

dat U my Kneg sou wees om op te rig die 

stamme van Jakob en terug te bring die 

gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ‘n 

lig van die nasies, om my heil te wees tot aan 

die einde van die aarde.

LUKAS 2:32 ‘n lig tot verligting van die 

nasies en tot heerlikheid van u volk Israel.

LUKAS 24:46 En Hy sê vir hulle: So is dit 

geskrywe, en so moes die Christus ly en op 

die derde dag uit die dode opstaan,

47 en bekering en vergewing van sondes in sy 

Naam verkondig word aan al die nasies, van 

Jerusalem af en verder.

DIE HANDELINGE APOSTELS 

13:46 Maar Paulus en Bárnabas het vry-uit 

gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat 

die woord van God aan julle eers verkondig 

moes word. Aangesien julle dit egter 

verwerp en julleself die ewige lewe nie 

waardig ag nie—kyk, ons wend ons tot die 

heidene.

47 Want so het die Here aan ons bevel gegee: 

Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat 

U tot redding sal wees tot aan die einde van 

die aarde.

48 En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; 

en hulle het die woord van die Here geprys; 

en daar het gelowig geword almal wat 

verordineer was tot die ewige lewe.

HEBREËRS 8:10 Want dit is die verbond wat 

Ek ná dié dae sal sluit met die huis van 

Israel, spreek die Here: Ek sal my wette 

in hulle verstand gee en dit op hulle hart 

skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en 

hulle sal vir My ‘n volk wees.

Sien ook: #1; #2; Jesaja 42:6; Johannes 1:4-9; Die handelinge 
apostels 26:18,32.

B16 Die mag en gesag van die Messias.

F03 Die Messias sal verwerp word.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 49:7 So sê die HERE, die Verlosser 

van Israel, sy Heilige, aan die diep veragte, 

aan Hom wat ‘n afsku is by die volk, ‘n 

Kneg van die heersers: Konings sal dit sien 

en opstaan, vorste, en hulle sal hul neerbuig 

ter wille van die HERE wat getrou is, van die 

Heilige van Israel wat U uitverkies het.

PSALMS 35:19 Laat hulle oor my nie bly 

wees wat sonder grond my vyande is nie; laat 

die wat my sonder oorsaak haat, nie met die 

oë knip nie!

MATTEUS 27:22 Pilatus sê vir hulle: Wat moet 

ek dan doen met Jesus wat genoem word 

Christus? Hulle sê almal vir hom: Laat Hom 

gekruisig word!

23 En die goewerneur sê: Watter kwaad het Hy 

dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder 

en sê: Laat Hom gekruisig word!

JOHANNES 7:47 En die Fariseërs antwoord 
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hulle: Julle is tog nie ook mislei nie?

48 Het iemand uit die owerstes in Hom geglo, 

of uit die Fariseërs?

49 Maar hierdie skare wat die wet nie ken nie, 

is vervloek!

JOHANNES 15:22 As Ek nie gekom en met 

hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde 

hê nie; maar nou het hulle geen verskoning 

vir hul sonde nie.

23 Wie my haat, haat ook my Vader.

24 As Ek nie die werke onder hulle gedoen het 

wat niemand anders gedoen het nie, sou 

hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle 

dit gesien, en tog het hulle My sowel as my 

Vader gehaat.

25 Maar die woord wat in hulle wet geskrywe 

is, moet vervul word: Hulle het My sonder 

oorsaak gehaat.

ROMEINE 14:11 Want daar is geskrywe: So 

waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal 

elke knie buig, en elke tong sal God bely.

FILIPPENSE 2:10 sodat in die Naam van Jesus 

sou buig elke knie van die wat in die hemel 

en die wat op die aarde en die wat onder die 

aarde is,

11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die 

Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Sien ook: #1; #2; #4; Psalms 22:7-9; Psalms 69:8-10; Psalms 
109:3; Jesaja 42:1; Jesaja 52:15; Jesaja 53:13; Matteus 20:28; 

Matteus 26:67; Matteus 27:38-44; Lukas 22:27; Lukas 23:18,23,35; 
Johannes 18:40; Johannes 19:6,15; 1 Petrus 2:4.

E20 Die Messias sal ‹n nuwe gelofte maak.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 49:8 So sê die HERE: In die tyd 

van die welbehae het Ek U verhoor, en in die 

dag van heil het Ek U gehelp; en Ek behoed U 

en gee U as ‘n verbond van die volk, om die 

land weer op te rig, om verwoeste erfenisse te 

laat beërwe;

9 om te sê aan die gevangenes: Gaan uit! aan 

hulle wat in duisternis is: Kom te voorskyn! 

By die paaie sal hulle wei, en op al die kaal 

heuwels sal hulle weiveld wees.

10 Hulle sal geen honger en geen dors hê nie, 

en die woestyngloed en die son sal hulle nie 

steek nie; want hulle Ontfermer sal hulle lei 

en hulle saggies aanbring na die fonteine van 

water.

11 En Ek sal al my berge tot ‘n weg maak, en my 

grootpaaie sal opgevul wees.

12 Kyk, hulle hiér kom van ver, en kyk, hulle 

dáár kom van die noorde en van die weste, en 

hulle dáár kom uit die land van die Siniete.

13 Jubel, o hemele, en juig, aarde; en berge breek 

uit in gejubel! Want die HERE het sy volk 

getroos en ontferm Hom oor sy ellendiges.

JESAJA 49:14-15

JESAJA 49:16 Kyk, Ek het jou in die 

handpalms gegraveer; jou mure is gedurig 

voor My.

JESAJA 49:17-21

JESAJA 49:22 So sê die Here HERE: Kyk, 

Ek sal my hand ophef na die nasies en my 

banier opsteek na die volke; dan sal hulle jou 

seuns aan die boesem bring, en jou dogters 

sal op die skouer gedra word;

JESAJA 49:23-26
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MIGA 7:19 Hy sal Hom weer oor ons 

ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U 

sal al hulle sondes in die dieptes van die see 

werp.

MATTEUS 5:6 Salig is die wat honger en 

dors na die geregtigheid, want hulle sal 

versadig word.

MATTEUS 12:18 Kyk, my Kneg wat Ek 

uitverkies het, my Geliefde in wie my siel ‘n 

welbehae het! Ek sal my Gees op Hom lê, en 

Hy sal aan die nasies die reg aankondig.

LUKAS 2:13 En skielik was daar saam 

met die engel ‘n menigte van die hemelse 

leërskare wat God prys en sê:

14 Eer aan God in die hoogste hemele en vrede 

op aarde, in die mense ‘n welbehae!

LUKAS 4:18 Die Gees van die Here is 

op My, omdat Hy My gesalf het om die 

evangelie aan die armes te bring. Hy het My 

gestuur om die wat verbryseld van hart is, te 

genees;

LUKAS 12:32 Moenie vrees nie, klein 

kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae 

daarin gehad om aan julle die koninkryk te 

gee.

JOHANNES 6:35 En Jesus sê vir hulle: Ek is 

die brood van die lewe; wie na My toe kom, 

sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, 

sal nooit dors kry nie.

JOHANNES 10:14 Ek is die goeie herder, en Ek 

ken my eie en word deur my eie geken.

2 KORINTIËRS 6:2 Want Hy sê: In die 

tyd van die welbehae het Ek jou verhoor, en 

in die dag van heil het Ek jou gehelp. Kyk, 

nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou 

is die dag van heil.

HEBREËRS 5:7 Hy wat in die dae van sy 

vlees gebede en smekinge met sterk geroep 

en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit 

die dood kon red, en ook verhoor is uit die 

angs—

8 Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid 

geleer uit wat Hy gely het;

9 en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat 

Hom gehoorsaam is, ‘n bewerker van ewige 

saligheid geword

DIE OPENBARING 7:15 Daarom is hulle 

voor die troon van God en dien Hom dag en 

nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, 

sal sy tent oor hulle oopspan.

16 Hulle sal nie meer honger en nie meer dors 

hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op 

hulle val nie;

17 want die Lam wat in die middel van die 

troon is, sal hulle laat wei en hulle na 

lewende waterfonteine lei, en God sal alle 

trane van hulle oë afvee.

Sien ook: #1; #2; #3; Psalms 23:1-6; Psalms 102:14; Psalms 107:10-
14; Psalms 146:7; Jesaja 42:7; Johannes 10:1-16; Kolossense 1:13; 1 

Petrus 2:9.

F11 Die leiding van die Messias.

JESAJA 50:3 Ek beklee die hemel met 

swartheid en bedek dit met ‘n roukleed.

MATTEUS 27:45 En van die sesde uur af het 

daar duisternis gekom oor die hele aarde tot 

die negende uur toe;
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Sien ook: Lukas 23:44,45; Die openbaring 6:12.

D02 Die amp van die Messias as Profeet.

JESAJA 50:4 Die Here HERE het My ‘n 

geoefende tong gegee, dat Ek kan weet om 

die vermoeide te verkwik met woorde; Hy 

wek elke môre, Hy wek my oor om te hoor 

soos die leerlinge.

MATTEUS 11:28 Kom na My toe, almal wat 

vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

MATTEUS 13:54 En Hy het in sy vaderstad 

gekom en hulle geleer in hul sinagoge, sodat 

hulle verslae was en gesê het: Waar kry Hy 

hierdie wysheid en kragte vandaan?

LUKAS 4:22 En almal het vir Hom 

getuienis gegee en was verwonderd oor die 

aangename woorde wat uit sy mond kom; en 

hulle sê: Is Hy nie die seun van Josef nie?

LUKAS 21:15 Want Ek sal aan julle woorde 

en wysheid gee wat al julle teëstanders nie 

sal kan teëspreek of weerstaan nie.

JOHANNES 5:19 Jesus het toe geantwoord en 

vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir 

julle, die Seun kan niks uit Homself doen 

tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want 

alles wat Hy doen, dit doen die Seun ook net 

so.

JOHANNES 7:15 En die Jode het hulle 

verwonder en gesê: Hoe kom Hy aan die 

geleerdheid terwyl Hy geen onderwys 

ontvang het nie?

16 Jesus antwoord hulle en sê: My leer is nie 

myne nie, maar van Hom wat My gestuur 

het.

17 As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal 

hy aangaande die leer weet of dit uit God is, 

en of Ek uit Myself spreek.

JOHANNES 7:46 Die dienaars antwoord: Nooit 

het ‘n mens so gespreek soos hierdie mens 

nie.

Sien ook: Eksodus 4:11,12; Psalms 45:3; Jeremia 1:9.

F13 Die besonderhede van die Messias se 

leiding.

JESAJA 50:5 Die Here HERE het my oor 

geopen, en Ek was nie wederstrewig nie; Ek 

het nie agteruitgewyk nie.

6 Ek het my rug gegee vir die wat slaan, en 

my wange vir die wat die hare uitpluk; my 

aangesig het Ek nie verberg vir smaadhede 

en bespuwing nie.

MATTEUS 26:39 En Hy het ‘n bietjie verder 

gegaan en op sy aangesig geval en gebid 

en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat 

hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie 

soos Ek wil nie, maar soos U wil.

MARKUS 14:65 En sommige het begin om 

op Hom te spuug en sy aangesig toe te maak 

en Hom met die vuis te slaan en vir Hom te 

sê: Profeteer! En die dienaars het Hom met 

stokke geslaan.

JOHANNES 8:29 En Hy wat My gestuur het, 

is met My; die Vader het My nie alleen 

gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom 

welgevallig is.
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JOHANNES 14:31 Maar dat die wêreld kan weet 

dat Ek die Vader liefhet en doen net soos 

die Vader My beveel het—staan op, laat ons 

hiervandaan weggaan.

JOHANNES 19:1 Toe neem Pilatus dan vir 

Jesus en laat Hom gésel.

2 En die soldate het ‘n kroon van dorings 

gevleg en dit op sy hoof gesit, en ‘n purper 

kleed om Hom gewerp

3 en gesê: Wees gegroet, Koning van die Jode! 

En hulle het Hom in die aangesig geslaan.

FILIPPENSE 2:7 maar het Homself ontledig 

deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te 

neem en aan die mense gelyk geword;

8 en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy 

Homself verneder deur gehoorsaam te word 

tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

9 Daarom het God Hom ook uitermate 

verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke 

naam is,

Sien ook: Psalms 40:7-9; Klaagliedere van Jeremia 3:30; Miga 
4:14; Matteus 5:39; Matteus 26:67,68; Markus 15:19; Lukas 22:63; 

Hebreërs 5:8; Hebreërs 10:5-9.

F13 Die besonderhede van die Messias se 

leiding.

JESAJA 50:7 Maar die Here HERE help 

My; daarom kom Ek nie in die skande nie; 

daarom het Ek my aangesig gemaak soos ‘n 

keisteen, en Ek weet dat Ek nie beskaamd sal 

staan nie.

8 Hy is naby wat My reg verskaf. Wie wil 

met My ‘n regsaak begin? —laat ons saam 

optree! Wie is my teëparty? —laat hom nader 

kom na My toe!

9 Kyk, die Here HERE help My: wie is dit wat 

My kan veroordeel? Kyk, hulle sal almal 

verslyt soos ‘n kleed; die mot sal hulle eet.

MATTEUS 27:19 En terwyl hy op die regbank 

sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê: 

Moet tog niks te doen hê met dié regverdige 

man nie, want ek het vandag in ‘n droom 

baie gely om sy ontwil.

LUKAS 9:51 En toe die dae van sy 

opneming nader kom, het Hy sy aangesig 

gerig om na Jerusalem te reis,

LUKAS 23:4 En Pilatus sê vir die 

owerpriesters en die skare: Ek vind geen 

skuld in hierdie man nie.

LUKAS 23:14 Julle het hierdie man na my 

gebring as een wat die volk afvallig maak. 

En nou het ek in julle teenwoordigheid 

ondersoek ingestel en in hierdie man geen 

skuld gevind aan die dinge waarvan julle 

Hom beskuldig nie;

JOHANNES 8:46 Wie van julle oortuig My 

van sonde? En as Ek die waarheid spreek, 

waarom glo julle My nie?

ROMEINE 8:33 Wie sal beskuldiging inbring 

teen die uitverkorenes van God? God is dit 

wat regverdig maak.

HEBREËRS 1:11 Hulle sal vergaan, maar U 

bly; en hulle sal almal soos ‘n kleed verslyt,

12 en soos ‘n mantel sal U hulle toerol, en hulle 

sal verander word, maar U is dieselfde, en u 

jare het geen einde nie.

Sien ook: Job 13:28; Psalms 89:22-28; Psalms 102:27; Jesaja 
41:1,21; Jesaja 51:6-8; Esegiël 3:8,9; Sagaria 3:1; Matteus 5:25; Die 

openbaring 12:10.
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

E19 Die Messias sal vertroosting bied.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

      

JESAJA 51:1-2

JESAJA 51:3 Want die HERE vertroos 

Sion; Hy vertroos al sy puinhope en maak 

sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos 

die tuin van die HERE; vreugde en blydskap 

sal daarin gevind word, danksegging en die 

klank van liedere.

4 Luister na My, my volk, en neig die oor 

tot My, my nasie! Want ‘n wet sal van My 

uitgaan, en Ek sal my reg vasstel as ‘n lig van 

die volke.

5 My oorwinning is naby, my heil trek uit en 

my arms sal die volke oordeel; op My sal die 

eilande wag, en op my arm sal hulle hoop.

6 Slaan julle oë op na die hemel en aanskou 

die aarde daaronder; want die hemel sal soos 

rook verdwyn en die aarde soos ‘n kleed 

verslyt en sy bewoners soos muskiete sterwe; 

maar my heil sal vir ewig bestaan en my 

geregtigheid nie verbreek word nie.

JESAJA 51:7-10

JESAJA 51:11 So sal dan die losgekooptes 

van die HERE teruggaan en na Sion kom 

met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle 

hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle 

verkry; kommer en gesug vlug weg.

JESAJA 51:12-23

JESAJA 2:3 En baie volke sal heengaan 

en sê: Kom laat ons optrek na die berg van 

die HERE, na die huis van die God van 

Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in 

sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die 

wet uitgaan en die woord van die HERE uit 

Jerusalem.

JESAJA 34:4 En al die leërskare van die 

hemel vergaan, en die hemel word inmekaar 

gerol soos ‘n boek en al sy leërskare val af 

soos ‘n blad van die wingerdstok afval en 

soos vye afval van die vyeboom.

MATTEUS 5:17 Moenie dink dat Ek gekom 

het om die wet of die profete te ontbind nie. 

Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar 

om te vervul.

LUKAS 2:30 omdat my oë u heil gesien 

het,

31 wat U berei het voor die oë van al die volke—

32 ‘n lig tot verligting van die nasies en tot 

heerlikheid van u volk Israel.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:47 

Want so het die Here aan ons bevel gegee: 

Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat 

U tot redding sal wees tot aan die einde van 

die aarde.

DIE HANDELINGE APOSTELS 26:23 

dat die Christus moes ly en die eerste wees 

uit die opstanding van die dode, en ‘n lig aan 

die volk en die heidene sou verkondig.

2 KORINTIËRS 1:3 Geseënd is die God 

en Vader van onse Here Jesus Christus, die 

Vader van ontferminge en die God van alle 

vertroosting,

4 wat ons troos in al ons verdrukking, sodat 

ons die wat in allerhande verdrukking is, 

kan troos deur die vertroosting waarmee ons 

self deur God getroos word.
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1 PETRUS 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore 

geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige 

volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te 

verkondig die deugde van Hom wat julle uit 

die duisternis geroep het tot sy wonderbare 

lig,

DIE OPENBARING 6:12 En ek het gesien 

toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, 

daar was ‘n groot aardbewing; en die son 

het swart geword soos ‘n harige sak, en die 

maan het geword soos bloed;

13 en die sterre van die hemel het op die aarde 

geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot 

wind geskud word, sy navye laat afval;

14 en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat 

toegerol word, en al die berge en eilande is 

uit hulle plekke versit;

Sien ook: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 Die Messias sal die Verlosser wees.

E15 Die Messias sal die blye tyding bring.

E19 Die Messias sal vertroosting bied.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 52:1-6

JESAJA 52:7 Hoe lieflik is op die berge die 

voete van hom wat die goeie boodskap bring, 

wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, 

wat verlossing uitroep; wat aan Sion sê: Jou 

God is Koning!

8 Hoor! Jou wagte! Hulle verhef die stem, 

hulle jubel almal saam; want hulle sien vlak 

voor hulle oë hoe die HERE terugkeer na 

Sion.

9 Breek uit, jubel almal saam, puinhope van 

Jerusalem! Want die HERE het sy volk 

getroos, Jerusalem verlos.

10 Die HERE het sy heilige arm ontbloot voor 

die oë van al die nasies, en al die eindes van 

die aarde sal sien die heil van onse God.

JESAJA 52:11-12

PSALMS 22:28 Al die eindes van die aarde 

sal daaraan dink en hulle tot die HERE 

bekeer, en al die geslagte van die nasies sal 

voor u aangesig aanbid.

PSALMS 98:1 ‘n Psalm. Sing tot eer van die 

HERE ‘n nuwe lied, want Hy het wonders 

gedoen; sy regterhand en sy heilige arm het 

Hom gehelp.

2 Die HERE het sy heil bekend gemaak, sy 

geregtigheid voor die oë van die nasies 

geopenbaar.

3 Hy het gedink aan sy goedertierenheid en sy 

trou aan die huis van Israel; al die eindes van 

die aarde het die heil van onse God gesien.

JESAJA 66:13 Soos iemand wat deur sy 

moeder getroos word, so sal Ek julle troos; 

en julle sal in Jerusalem getroos word.

JESAJA 66:18 Maar Ek ken hulle werke 

en hulle gedagtes; die tyd kom dat Ek al die 

nasies en tonge versamel; en hulle sal kom 

en my heerlikheid sien.

MATTEUS 5:4 Salig is die wat treur, want 

hulle sal vertroos word.

LUKAS 1:74 dat ons, verlos uit die hand 

van ons vyande, Hom sonder vrees kan dien,

LUKAS 2:38 En sy het in dieselfde uur 
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daar gekom en die Here geprys en van Hom 

gespreek met almal in Jerusalem wat die 

verlossing verwag het.

LUKAS 3:6 En alle vlees sal die heil van 

God sien.

LUKAS 4:18 Die Gees van die Here is 

op My, omdat Hy My gesalf het om die 

evangelie aan die armes te bring. Hy het My 

gestuur om die wat verbryseld van hart is, te 

genees;

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:47 

Want so het die Here aan ons bevel gegee: 

Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat 

U tot redding sal wees tot aan die einde van 

die aarde.

ROMEINE 10:15 En hoe kan hulle preek as 

hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe 

is: Hoe lieflik is die voete van die wat die 

evangelie van vrede verkondig, van die wat 

die evangelie van die goeie verkondig!

2 KORINTIËRS 1:10 wat ons verlos het 

uit so ‘n groot doodsgevaar en nog verlos; op 

wie ons hoop dat Hy ook nog sal verlos,

HEBREËRS 2:3 hoe sal ons ontvlug as ons so 

‘n groot saligheid veronagsaam wat, nadat 

dit eers deur die Here verkondig is, aan ons 

bevestig is deur die wat dit gehoor het,

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 14:6 En ek het ‘n ander 

engel in die middel van die lug sien vlieg 

met ‘n ewige evangelie om te verkondig 

aan die bewoners van die aarde en aan alle 

nasies en stamme en tale en volke.

DIE OPENBARING 15:4 Wie sal U nie vrees 

nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 

Want U alleen is heilig; want al die nasies sal 

kom en voor U aanbid, omdat u regverdige 

dade openbaar geword het.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Jesaja 42:10-13; Jesaja 48:20; Jesaja 
49:6; Jesaja 55:12; Matteus 24:30,31; Die handelinge apostels 2:5-11; 

2 Korintiërs 1:3-5; Kolossense 2:2,3; Die openbaring 1:7.

G03 Die lofprysing van die Messias word 

voorspel.

JESAJA 52:13 Kyk, my Kneg sal voorspoedig 

wees, Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog 

word.

JESAJA 9:6 tot vermeerdering van die 

heerskappy en tot vrede sonder einde, op 

die troon van Dawid en oor sy koninkryk, 

om dit te bevestig en dit te versterk deur 

reg en deur geregtigheid, van nou af tot in 

ewigheid. Die ywer van die HERE van die 

leërskare sal dit doen.

JOHANNES 5:22 Want die Vader oordeel ook 

niemand nie, maar het die hele oordeel aan 

die Seun gegee,

23 sodat almal die Seun kan eer net soos hulle 

die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer 

nie die Vader wat Hom gestuur het nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:31 het hy, 

omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek 
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van die opstanding van Christus, dat sy siel 

nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook 

nie verderwing gesien het nie.

33 Nadat Hy dan deur die regterhand van God 

verhoog is en van die Vader die belofte van 

die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít 

uitgestort, wat julle nou sien en hoor.

34 Want Dawid het nie in die hemele opgevaar 

nie, maar hy self sê: Die Here het gespreek 

tot my Here: Sit aan my regterhand

35 totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank 

van u voete.

36 Laat dan die hele huis van Israel sekerlik 

weet dat God Hom Here en Christus 

gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig 

het.

FILIPPENSE 2:9 Daarom het God Hom ook 

uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee 

wat bo elke naam is,

10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke 

knie van die wat in die hemel en die wat op 

die aarde en die wat onder die aarde is,

11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die 

Here is tot heerlikheid van God die Vader.

DIE OPENBARING 5:13 En elke skepsel 

wat in die hemel en op die aarde en onder 

die aarde en wat op die see is, en alles wat in 

hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die 

troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en 

die eer en die heerlikheid en die krag tot in 

alle ewigheid!

Sien ook: #1; Jesaja 9:5; Jesaja 49:6; Matteus 28:18; Effesiërs 1:20-
23; Hebreërs 1:3; Die openbaring 5:6-12.

F13 Die besonderhede van die Messias se 

leiding.

JESAJA 52:14 Soos baie hulle oor U verstom 

het—so misvormd was sy voorkoms, geen 

mens meer nie, en sy gestalte was nie soos dié 

van ‘n mensekind nie—

PSALMS 22:7 Maar ek is ‘n wurm en geen 

man nie, ‘n smaad van die mense en verag 

deur die volk.

MATTEUS 27:29 en hulle vleg ‘n kroon van 

dorings en sit dit op sy hoof, en ‘n riet in sy 

regterhand; en hulle val op hul knieë voor 

Hom en bespot Hom en sê: Wees gegroet, 

Koning van die Jode!

30 En hulle spuug op Hom en neem die riet en 

slaan Hom op sy hoof.

FILIPPENSE 2:5 Want hierdie gesindheid 

moet in julle wees wat ook in Christus Jesus 

was.

6 Hy, wat in die gestalte van God was, het dit 

geen roof geag om aan God gelyk te wees 

nie,

7 maar het Homself ontledig deur die gestalte 

van ‘n dienskneg aan te neem en aan die 

mense gelyk geword;

8 en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy 

Homself verneder deur gehoorsaam te word 

tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

Sien ook: Psalms 71:7; Matteus 7:28; Matteus 26:67; Markus 5:42; 
Markus 6:51; Lukas 2:47.
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

JESAJA 52:15 so sal Hy baie nasies laat 

opspring, konings sal hulle mond oor Hom 

toehou; want wat aan hulle nie vertel is nie, 

sien hulle; en wat hulle nie gehoor het nie, 

word hulle gewaar.

MATTEUS 11:28 Kom na My toe, almal wat 

vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

MATTEUS 28:19 Gaan dan heen, maak 

dissipels van al die nasies, en doop hulle 

in die Naam van die Vader en die Seun en 

die Heilige Gees; en leer hulle om alles te 

onderhou wat Ek julle beveel het.

LUKAS 24:47 en bekering en vergewing 

van sondes in sy Naam verkondig word aan 

al die nasies, van Jerusalem af en verder.

JOHANNES 1:29 Die volgende dag sien 

Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: 

Dáár is die Lam van God wat die sonde van 

die wêreld wegneem!

JOHANNES 3:16 Want so lief het God die 

wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun 

gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie 

verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe 

kan hê.

17 Want God het sy Seun in die wêreld gestuur 

nie om die wêreld te veroordeel nie, maar 

dat die wêreld deur Hom gered kan word.

JOHANNES 7:37 En op die laaste dag, die 

groot dag van die fees, het Jesus gestaan en 

uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat 

hom na My toe kom en drink!

JOHANNES 8:12 En Jesus het weer met 

hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die 

wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die 

duisternis wandel nie, maar sal die lig van 

die lewe hê.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:21 En elkeen 

wat die Naam van die Here aanroep, sal 

gered word.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:47 

Want so het die Here aan ons bevel gegee: 

Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat 

U tot redding sal wees tot aan die einde van 

die aarde.

DIE HANDELINGE APOSTELS 17:30 

God het dan die tye van onkunde oorgesien 

en verkondig nou aan al die mense oral dat 

hulle hul moet bekeer,

31 omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy 

die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 

‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het 

hiervan aan almal sekerheid gegee deur 

Hom uit die dode op te wek.

ROMEINE 15:20 maar só, dat ek my eer 

daarin gestel het om die evangelie te 

verkondig, nie waar Christus alreeds bekend 

was nie om nie op die fondament van ‘n 

ander te bou nie

21 maar soos geskrywe is: Hulle aan wie niks 

van Hom vertel is nie, sal dit sien; en hulle 

wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan.

ROMEINE 16:25 Aan Hom dan wat magtig 

is om julle te versterk volgens my evangelie 

en die prediking van Jesus Christus, 

ooreenkomstig die openbaring van die 

verborgenheid wat eeue lank verswyg is,
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26 maar nou geopenbaar is en deur die 

profetiese Skrifte bekend gemaak is onder al 

die heidene, volgens die bevel van die ewige 

God, tot gehoorsaamheid van die geloof

2 KORINTIËRS 5:19 naamlik dat God 

in Christus die wêreld met Homself versoen 

het deur hulle hul misdade nie toe te reken 

nie en die woord van die versoening aan ons 

toe te vertrou.

EFFESIËRS 3:8 Aan my, die geringste van 

al die heiliges, is hierdie genade gegee 

om onder die heidene die evangelie van 

die onnaspeurlike rykdom van Christus te 

verkondig,

9 en vir almal aan die lig te bring wat die 

gemeenskap is van die verborgenheid wat 

van alle eeue af verborge was in God wat 

alles geskape het deur Jesus Christus,

1 TIMOTEUS 2:3 Want dit is goed en 

aangenaam voor God, ons Verlosser,

4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot 

kennis van die waarheid kom.

TITUS 2:11 Want die reddende genade 

van God het aan alle mense verskyn

2 PETRUS 3:9 Die Here vertraag nie die 

belofte soos sommige dit vertraging ag nie, 

maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie 

hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat 

almal tot bekering moet kom.

1 JOHANNES 2:2 En Hy is ‘n versoening vir 

ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, 

maar ook vir dié van die hele wêreld.

1 JOHANNES 4:14 En ons het aanskou en ons 

getuig dat die Vader die Seun as Verlosser 

van die wêreld gestuur het.

1 JOHANNES 5:11 En dit is die getuienis: dat 

God ons die ewige lewe gegee het, en dié 

lewe is in sy Seun.

12 Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die 

Seun van God nie het nie, het nie die lewe 

nie.

Sien ook: Matteus 11:29; Johannes 4:42; 2 Korintiërs 5:14; 1 
Timoteus 2:6; Hebreërs 2:3,4,9; 1 Petrus 3:18; Die openbaring 

22:17.

F11 Die leiding van die Messias.

F13 Die besonderhede van die Messias se 

leiding.

F14 Die Messias sal nie geglo word nie.

     

JESAJA 53:1 Wie het geglo wat aan ons 

verkondig is? En aan wie is die arm van die 

HERE geopenbaar?

2 Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig 

opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. 

Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat 

ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, 

dat ons Hom sou begeer nie.

MARKUS 6:3 Is Hy nie die timmerman, 

die seun van Maria, en die broer van Jakobus 

en Joses en Judas en Simon nie? En is sy 

susters nie hier by ons nie? En hulle het 

aanstoot aan Hom geneem.

JOHANNES 12:37 En alhoewel Hy so baie 

tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie 

in Hom geglo nie;

38 sodat die woord van die profeet Jesaja vervul 

sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons 

prediking geglo, en aan wie is die arm van 

die Here geopenbaar?
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39 Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja 

óók gesê het:

40 Hy het hulle oë verblind en hulle hart 

verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien 

en met die hart verstaan en hulle bekeer en 

Ek hulle genees nie.

ROMEINE 8:3 Want God het wat vir die 

wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos 

was deur die vlees deur sy eie Seun in die 

gelykheid van die sondige vlees te stuur, 

en dit ter wille van die sonde, die sonde 

veroordeel in die vlees,

ROMEINE 10:16 Maar hulle was nie almal 

gehoorsaam aan die evangelie nie; want 

Jesaja het gesê: Here, wie het ons prediking 

geglo?

17 Die geloof is dus uit die gehoor, en die 

gehoor is deur die woord van God.

FILIPPENSE 2:6 Hy, wat in die gestalte van 

God was, het dit geen roof geag om aan God 

gelyk te wees nie,

7 maar het Homself ontledig deur die gestalte 

van ‘n dienskneg aan te neem en aan die 

mense gelyk geword;

Sien ook: Jesaja 11:1,2; Jeremia 23:5; Esegiël 17:22-24; Sagaria 6:12; 
Lukas 2:7,40,52.

F03 Die Messias sal verwerp word.

F13 Die besonderhede van die Messias se 

leiding.

JESAJA 53:3 Hy was verag en deur die 

mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend 

met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy 

gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom 

nie geag nie.

PSALMS 22:8 Almal wat my sien, spot met 

my; hulle steek die lip uit, hulle skud die 

hoof en sê:

9 Laat dit aan die HERE oor! Laat Hy hom red, 

laat Hy hom bevry: Hy het mos behae in 

hom!

MATTEUS 26:65 Toe verskeur die hoëpriester 

sy klere en sê: Hy het godslasterlik gespreek, 

wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het 

julle sy godslastering gehoor!

66 Wat dink julle? En hulle antwoord en sê: Hy 

is die dood skuldig.

67 Toe het hulle in sy aangesig gespuug en 

Hom met die vuis geslaan,

68 en ander het Hom met stokke geslaan en 

gesê: Profeteer vir ons, Christus! Wie is dit 

wat U geslaan het?

MARKUS 9:11 En hulle vra Hom en sê: 

Waarom sê die skrifgeleerdes dat Elía eers 

moet kom?

12 Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Dis waar, 

Elía kom eers om alles te herstel; en tog, hoe 

staan daar dan van die Seun van die mens 

geskrywe dat Hy baie moet ly en verag word?

13 Maar Ek sê vir julle dat Elía al gekom het, 

en hulle het aan hom gedoen alles wat hulle 

wou, soos van hom geskrywe is.

HEBREËRS 12:2 die oog gevestig op Jesus, die 

Leidsman en Voleinder van die geloof, wat 

vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die 

kruis verdra het, die skande verag het en aan 

die regterkant van die troon van God gaan sit 

het.

3 Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n 

teëspraak van die sondaars teen Hom verdra 
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het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word 

en verslap nie.

Sien ook: Psalms 69:11-13,20,21; Jesaja 50:6; Miga 4:14; Sagaria 
11:8-13; Matteus 27:39-44; Markus 15:19; Lukas 9:22; Lukas 16:14; 

Johannes 8:48.

F09 Die offerande en versoening deur die 

Messias.

F13 Die besonderhede van die Messias se 

leiding.

JESAJA 53:4 Nogtans het Hy óns 

krankhede op Hom geneem, en óns smarte—

dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou 

vir een wat geplaag, deur God geslaan en 

verdruk was.

5 Maar Hy is ter wille van ons oortredinge 

deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is 

Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede 

aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het 

daar vir ons genesing gekom.

6 Ons almal het gedwaal soos skape, ons het 

elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het 

die ongeregtigheid van ons almal op Hom 

laat neerkom.

MATTEUS 8:16 En toe dit aand geword het, 

het hulle baie na Hom gebring, wat van 

duiwels besete was; en Hy het die geeste met 

‘n woord uitgedrywe; en almal wat ongesteld 

was, het Hy gesond gemaak,

17 sodat vervul sou word wat gespreek is deur 

Jesaja, die profeet, toe hy gesê het: Hy het 

ons krankhede op Hom geneem en ons 

siektes gedra.

ROMEINE 4:24 maar ook om ons ontwil 

aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo 

in Hom wat Jesus, onse Here, uit die dode 

opgewek het,

25 wat oorgelewer is ter wille van ons 

misdade en opgewek is ter wille van ons 

regverdigmaking.

2 KORINTIËRS 5:21 Want Hy het Hom 

wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons 

gemaak, sodat ons kan word geregtigheid 

van God in Hom.

GALASIËRS 3:13 Christus het ons losgekoop 

van die vloek van die wet deur vir ons ‘n 

vloek te word—want daar is geskrywe: 

Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—

1 PETRUS 2:21 Want hiertoe is julle geroep, 

omdat Christus ook vir julle gely het en 

julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy 

voetstappe kan navolg;

22 Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie 

se mond geen bedrog gevind is nie;

23 wat, toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel 

het nie; toe Hy gely het, nie gedreig het 

nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat 

regverdig oordeel;

24 wat self ons sondes in sy liggaam op die 

kruishout gedra het, sodat ons die sondes 

kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; 

deur wie se wonde julle genees is.

25 Want julle was soos dwalende skape, maar 

nou het julle teruggekeer na die Herder en 

Opsiener van julle siele.

1 JOHANNES 2:2 En Hy is ‘n versoening vir 

ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, 

maar ook vir dié van die hele wêreld.

Sien ook: Daniël 9:24; Matteus 20:28; Lukas 15:3-7; Romeine 
5:6-10; 1 Korintiërs 15:3; Effesiërs 5:2; Hebreërs 9:12-15,28; Hebreërs 

10:14; 1 Petrus 3:18.
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B02 Die Messias is die Lam van God.

B11 Die gehoorsaamheid van die Messias.

F13 Die besonderhede van die Messias se 

leiding.

 

JESAJA 53:7 Hy is mishandel, hoewel 

Hy onderworpe was, en Hy het sy mond 

nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die 

slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom 

is voor sy skeerders—ja, Hy het sy mond nie 

oopgemaak nie.

8 Uit die druk en uit die strafgerig is Hy 

weggeneem; en onder sy tydgenote—wie het 

daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land 

van die lewendes? Ter wille van die oortreding 

van my volk was die plaag op Hom.

MATTEUS 26:62 Daarop staan die hoëpriester 

op en sê vir Hom: Antwoord U niks nie? Wat 

getuig hierdie manne teen U?

63 Maar Jesus het stilgebly. En die hoëpriester 

antwoord en sê vir Hom: Ek besweer U by 

die lewende God dat U vir ons sê of U die 

Christus, die Seun van God, is?

64 Jesus antwoord hom: U het dit gesê. Maar 

Ek sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun 

van die mens sien sit aan die regterhand van 

die krag van God en kom op die wolke van 

die hemel.

MATTEUS 27:12 En terwyl Hy deur die 

owerpriesters en die ouderlinge beskuldig 

word, het Hy niks geantwoord nie.

13 Toe sê Pilatus vir Hom: Hoor U nie hoe baie 

dinge hulle teen U getuig nie?

14 En Hy het hom op geen enkele woord 

geantwoord nie, sodat die goewerneur hom 

baie verwonder het.

MARKUS 15:3 En die owerpriesters het baie 

beskuldiginge teen Hom ingebring.

4 En Pilatus het Hom weer gevra en gesê: 

Antwoord U niks nie? Kyk hoe baie 

getuienisse hulle teen U inbring.

5 Maar Jesus het niks meer geantwoord nie, 

sodat Pilatus hom verwonder het.

LUKAS 23:9 En hy het Hom met baie 

woorde uitgevra, maar Hy het hom niks 

geantwoord nie.

LUKAS 23:33 En toe hulle op die plek kom 

wat Hoofskedel genoem word, het hulle 

Hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, 

een aan die regter— en een aan die 

linkerkant.

DIE HANDELINGE APOSTELS 8:30 En 

Filippus het daarheen gehardloop en 

hom die profeet Jesaja hoor lees; en hy sê: 

Verstaan u wel wat u lees?

31 En hy antwoord: Hoe kan ek tog as niemand 

my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om 

op te klim en by hom te kom sit.

32 En die gedeelte van die Skrif wat hy besig 

was om te lees, was dít: Soos ‘n skaap is Hy 

gelei om geslag te word, en soos ‘n lam wat 

stom is voor die een wat hom skeer, so maak 

Hy sy mond nie oop nie.

33 In sy vernedering is sy oordeel weggeneem, 

en wie sal sy geslag beskrywe? Want sy lewe 

word van die aarde weggeneem.

Sien ook: Psalms 22:13-22; Psalms 69:13; Matteus 26:66-68; 
Johannes 19:7-9; 1 Petrus 2:23.
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B12 Die volmaaktheid van die Messias.

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

     

JESAJA 53:9 En hulle het Hom sy graf by 

die goddelose gegee; en by ‘n ryke was Hy in 

sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie 

en geen bedrog in sy mond gewees het nie.

MATTEUS 27:57 En toe dit aand geword het, 

het daar ‘n ryk man van Arimathéa gekom 

met die naam van Josef, wat self ook ‘n 

dissipel van Jesus was.

58 Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam 

van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die 

liggaam afgegee moes word.

59 En Josef het die liggaam geneem en dit met 

skoon linne toegedraai

60 en dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots 

uitgekap het; en nadat hy ‘n groot steen teen 

die opening van die graf gerol het, het hy 

weggegaan.

MARKUS 15:27 Hulle het ook twee rowers 

saam met Hom gekruisig, een aan sy 

regter— en een aan sy linkerkant.

28 En die Skrif is vervul wat sê: En Hy is by die 

misdadigers gereken.

HEBREËRS 5:9 en nadat Hy volmaak is, het 

Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ‘n 

bewerker van ewige saligheid geword

HEBREËRS 7:26 Want so ‘n hoëpriester was 

vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, 

onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en 

wat hoër as die hemele geword het;

Sien ook: Markus 15:43-46; Lukas 23:41,50-53; Johannes 19:38-42; 
Die handelinge apostels 13:28; 1 Korintiërs 15:4; Johannes 3:5.

E22 Die arbeid van die Messias sal geseën 

word. 

F09 Die offerande en versoening deur die 

Messias.

G01 Die opstanding van die Messias word 

voorspel.

     

JESAJA 53:10 Maar dit het die HERE 

behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom 

krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer 

aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy 

sal die dae verleng, en die welbehae van die 

HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.

11 Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal 

Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis 

sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig 

maak; en Hy sal hulle skuld dra.

PSALMS 110:3 U volk sal baie gewillig 

wees op die dag van u krygsmag; in heilige 

feesgewade, uit die moederskoot van die 

dageraad sal vir U wees die dou van u jong 

manskappe.

MATTEUS 28:18 En Jesus het nader gekom en 

met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee 

alle mag in die hemel en op aarde.

19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die 

nasies, en doop hulle in die Naam van die 

Vader en die Seun en die Heilige Gees; en 

leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle 

beveel het.

20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die 

voleinding van die wêreld. Amen.

LUKAS 22:44 En toe Hy in ‘n sware stryd 

kom, het Hy met groter inspanning gebid, 

en sy sweet het geword soos bloeddruppels 

wat op die grond val.
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JOHANNES 12:24 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir 

julle, as die koringkorrel nie in die grond val 

en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, 

dra dit veel vrug.

ROMEINE 3:21 Maar nou is die geregtigheid 

van God geopenbaar sonder die wet, terwyl 

die wet en die profete daarvan getuig,

22 die geregtigheid naamlik van God deur die 

geloof in Jesus Christus vir almal en oor 

almal wat glo, want daar is geen onderskeid 

nie;

23 want almal het gesondig en dit ontbreek 

hulle aan die heerlikheid van God,

24 en hulle word deur sy genade sonder 

verdienste geregverdig deur die verlossing 

wat in Christus Jesus is.

1 KORINTIËRS 6:11 En dit was 

sommige van julle; maar julle het jul laat 

afwas, maar julle is geheilig, maar julle is 

geregverdig in die Naam van die Here Jesus 

en deur die Gees van onse God.

2 KORINTIËRS 5:20 Ons tree dan op as 

gesante om Christus wil, asof God deur ons 

vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat 

julle met God versoen.

21 Want Hy het Hom wat geen sonde geken 

het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan 

word geregtigheid van God in Hom.

EFFESIËRS 4:11 En Hy het gegee sommige 

as apostels, ander as profete, ander as 

evangeliste, ander as herders en leraars,

12 om die heiliges toe te rus vir hulle 

dienswerk, tot opbouing van die liggaam van 

Christus,

HEBREËRS 9:22 En byna alles word met 

bloed gereinig volgens die wet, en sonder 

bloedvergieting vind daar geen vergifnis 

plaas nie.

HEBREËRS 12:2 die oog gevestig op Jesus, die 

Leidsman en Voleinder van die geloof, wat 

vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die 

kruis verdra het, die skande verag het en aan 

die regterkant van die troon van God gaan sit 

het.

DIE OPENBARING 5:9 Toe sing hulle ‘n 

nuwe lied en sê: U is waardig om die boek 

te neem en sy seëls oop te maak, want U 

is geslag en het ons vir God met u bloed 

gekoop uit elke stam en taal en volk en 

nasie,

10 en het ons konings en priesters vir onse God 

gemaak, en ons sal as konings op die aarde 

heers.

Sien ook: Jesaja 42:1; Matteus 17:5; Johannes 12:27-32; Romeine 
5:1,9,18,19; Galasiërs 4:19; Titus 3:6,7; 1 Petrus 2:24; 1 Petrus 3:18; 

Die openbaring 7:9-17.

E22 Die arbeid van die Messias sal geseën 

word. 

F09 Die offerande en versoening deur die 

Messias.

H06 Die bemiddeling van die Messias.

  

JESAJA 53:12 Daarom sal Ek Hom ‘n deel 

gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy 

buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in 

die dood en saam met die oortreders getel was, 

terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir 

die oortreders gebid het.

MARKUS 15:28 En die Skrif is vervul wat sê: 

En Hy is by die misdadigers gereken.
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LUKAS 22:37 Want Ek sê vir julle dat dit 

wat geskrywe is, nog aan My vervul moet 

word: En Hy is saam met misdadigers 

gereken. Want ook aan die dinge wat 

betrekking het op My, kom daar ‘n einde.

LUKAS 23:34 En Jesus sê: Vader, vergeef 

hulle, want hulle weet nie wat hulle doen 

nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot 

daaroor gewerp.

FILIPPENSE 2:8 en in gedaante gevind as 

‘n mens, het Hy Homself verneder deur 

gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die 

dood van die kruis.

9 Daarom het God Hom ook uitermate 

verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke 

naam is,

10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke 

knie van die wat in die hemel en die wat op 

die aarde en die wat onder die aarde is,

11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die 

Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Sien ook: Psalms 2:8; Jesaja 49:24,25; Jesaja 52:15; Matteus 
12:28,29; Kolossense 2:15; Hebreërs 2:14,15.

E24 Die Messias sal vrede bring.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 54:1-4

JESAJA 54:5 Want jou Maker is jou Man; 

HERE van die leërskare is sy Naam; en die 

Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die 

God van die hele aarde genoem word.

JESAJA 54:6-9

JESAJA 54:10 Want berge mag wyk en 

heuwels wankel, maar my goedertierenheid 

sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie 

wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer.

11 Jy, ellendige, deur storm gejaagde, 

ongetrooste! Kyk, Ek lê jou stene in sierklei, 

en Ek grondves jou in saffiere;

12 en jou borswerings maak Ek van robyne 

en jou poorte van karbonkels en jou hele 

ringmuur van edelgesteentes.

13 En al jou kinders sal deur die HERE geleer 

wees, en die vrede van jou kinders sal groot 

wees.

JESAJA 54:14-17

LUKAS 10:21 In dieselfde uur het Jesus 

Hom in die gees verheug en gesê: Ek loof 

U, Vader, Here van die hemel en die aarde, 

dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en 

verstandige mense en dit aan kindertjies 

geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u 

welbehae.

LUKAS 24:45 Toe open Hy hulle verstand 

om die Skrifte te verstaan.

JOHANNES 6:45 Dit is geskrywe in die 

profete: En hulle sal almal deur God geleer 

wees. Elkeen dan wat dit van die Vader 

gehoor en geleer het, kom na My toe.

JOHANNES 6:65 En Hy sê: Om hierdie rede 

het Ek vir julle gesê dat niemand na My 

toe kan kom as dit hom nie deur my Vader 

gegee is nie.

JOHANNES 14:26 maar die Trooster, die 

Heilige Gees, wat die Vader in my Naam 

sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle 
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herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

DIE HANDELINGE APOSTELS 

14:22 en die siele van die dissipels versterk 

en hulle vermaan om in die geloof te bly 

deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge 

in die koninkryk van God ingaan.

EFFESIËRS 4:21 as julle ten minste van Hom 

gehoor het en in Hom onderrig is soos die 

waarheid is in Jesus:

1 TESSALONISENSE 4:9 Oor die 

broederliefde het julle nie nodig dat ons julle 

skrywe nie, want julle is self deur God geleer 

om mekaar lief te hê;

HEBREËRS 8:10 Want dit is die verbond wat 

Ek ná dié dae sal sluit met die huis van 

Israel, spreek die Here: Ek sal my wette 

in hulle verstand gee en dit op hulle hart 

skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en 

hulle sal vir My ‘n volk wees.

11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en 

elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; 

want almal sal My ken, klein en groot onder 

hulle.

DIE OPENBARING 21:18 En die boustof van 

sy muur was jaspis, en die stad was suiwer 

goud soos suiwer glas.

19 En die fondamente van die muur van 

die stad was versierd met allerhande 

edelgesteentes. Die eerste fondament 

was jaspis, die tweede saffier, die derde 

chalcedoon, die vierde smarag;

20 die vyfde sardóniks, die sesde sardius, die 

sewende chrisoliet, die agtste beril, die 

negende topaas, die tiende chrísopraas, die 

elfde hiasínt, die twaalfde ametís.

21 En die twaalf poorte was twaalf pêrels; 

elkeen van die poorte was uit een pêrel, en 

die straat van die stad was suiwer goud soos 

deurskynende glas.

Sien ook: #1; #2; #3; #5; Psalms 25:8-12; Psalms 34:20; Psalms 
71:17; Jesaja 2:3; Jesaja 11:9; Jesaja 51:6; Jeremia 31:34; Matteus 

11:27; Romeine 11:29; Johannes 2:20,27.

E07 Die aanbod van verlossing deur die 

Messias.

JESAJA 55:1 o Almal wat dors het, kom 

na die waters; en wie geen geld het nie, kom, 

koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en 

sonder prys, wyn en melk!

JOHANNES 4:13 Jesus antwoord en sê vir 

haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal 

weer dors kry;

JOHANNES 7:37 En op die laaste dag, die 

groot dag van die fees, het Jesus gestaan en 

uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat 

hom na My toe kom en drink!

38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome 

van lewende water sal uit sy binneste vloei.

1 PETRUS 2:2 en verlang sterk soos 

pasgebore kindertjies na die onvervalste 

melk van die woord, dat julle daardeur kan 

opgroei,

DIE OPENBARING 21:6 En Hy het vir 

my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die 

Oméga, die begin en die einde. Aan die 

dorstige sal Ek gee uit die fontein van die 

water van die lewe, verniet.

DIE OPENBARING 22:17 En die Gees en die 
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bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: 

Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat 

hom wat wil, die water van die lewe neem, 

verniet.

Sien ook: Jesaja 41:18; Jesaja 52:3; Jesaja 63:1; Joël 3:18; Matteus 
13:44; Matteus 26:29; Romeine 3:24; 1 Korintiërs 3:2; Effesiërs 2:8.

E07 Die aanbod van verlossing deur die 

Messias.

JESAJA 55:2 Waarom weeg julle geld af 

vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir 

wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig 

na My en eet die goeie, en laat julle siel hom 

in vettigheid verlustig.

MATTEUS 15:9 Maar tevergeefs vereer hulle 

My deur leringe te leer wat gebooie van 

mense is.

MATTEUS 22:4 Weer het hy ander 

diensknegte uitgestuur met die boodskap: 

Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het 

ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is 

geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof.

MARKUS 7:14 En Hy het die hele skare na 

Hom geroep en vir hulle gesê: Luister almal 

na My en verstaan.

ROMEINE 10:2 Want ek getuig van hulle 

dat hulle ‘n ywer vir God het, maar sonder 

kennis.

3 Want omdat hulle die geregtigheid van God 

nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer 

oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van 

God nie onderwerp nie.

ROMEINE 10:17 Die geloof is dus uit die 

gehoor, en die gehoor is deur die woord van 

God.

FILIPPENSE 3:7 Maar wat vir my wins was, 

dit het ek om Christus wil skade geag.

Sien ook: Psalms 34:12; Spreuke van Salomo 8:32; Jesaja 46:6; 
Jesaja 51:1,4,7; Jeremia 2:13; Jeremia 31:14; Habakuk 2:13; Lukas 

15:23; Johannes 6:48-58.

E11 Die Messias sal die Ewige Lewe gee.

E20 Die Messias sal ‹n nuwe gelofte maak.

JESAJA 55:3 Neig julle oor en kom na My 

toe, luister, en julle siel sal lewe; Ek wil met 

julle ‘n ewige verbond sluit: die bestendige 

genadebewyse van Dawid.

MATTEUS 13:16 Maar julle oë is gelukkig, 

omdat hulle sien; en julle ore, omdat hulle 

hoor.

MATTEUS 17:5 Terwyl hy nog spreek, oordek 

‘n helderligte wolk hulle meteens en daar sê 

‘n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun 

in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom!

JOHANNES 5:24 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir 

julle, wie my woord hoor en Hom glo wat 

My gestuur het, het die ewige lewe en kom 

nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan 

uit die dood in die lewe.

25 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom 

‘n uur, en dit is nou, wanneer die dode die 

stem van die Seun van God sal hoor; en die 

wat dit gehoor het, sal lewe.

JOHANNES 6:37 Al wat die Vader My gee, sal 

na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe 
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kom, nooit uitwerp nie.

JOHANNES 6:44 Niemand kan na My toe kom 

as die Vader wat My gestuur het, hom nie 

trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste 

dag.

45 Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal 

almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat 

dit van die Vader gehoor en geleer het, kom 

na My toe.

JOHANNES 7:37 En op die laaste dag, die 

groot dag van die fees, het Jesus gestaan en 

uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat 

hom na My toe kom en drink!

JOHANNES 8:47 Die wat uit God is, luister 

na die woorde van God. Daarom luister julle 

nie, omdat julle nie uit God is nie.

JOHANNES 10:27 My skape luister na my stem, 

en Ek ken hulle, en hulle volg My.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:34 

En dat Hy Hom opgewek het uit die dode, 

sodat Hy nie meer tot verderwing sou 

terugkeer nie, het Hy só gespreek: Ek sal aan 

julle gee die heilige weldade van Dawid wat 

betroubaar is.

Sien ook: Genesis 17:7; Psalms 78:1; Psalms 89:36-38; Spreuke 
van Salomo 4:20; Jesaja 61:8; Jeremia 32:40; Jeremia 50:5; Esegiël 

37:24,25; Matteus 11:28; Hebreërs 13:20.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

JESAJA 55:4 Kyk, Ek het hom tot ‘n getuie 

van die volke gemaak, tot ‘n vors en ‘n 

gebieder van die nasies.

JOHANNES 10:3 Vir hom maak die 

deurwagter oop, en die skape luister na sy 

stem; en hy roep sy eie skape by hulle naam 

en lei hulle uit.

JOHANNES 10:27 My skape luister na my stem, 

en Ek ken hulle, en hulle volg My.

JOHANNES 13:13 Julle noem My Meester en 

Here, en julle is reg, want Ek is dit.

JOHANNES 18:37 Pilatus sê toe vir Hom: Is 

U dan tog ‘n koning? Jesus antwoord: U sê 

dat Ek ‘n koning is. Hiervoor is Ek gebore 

en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om 

vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die 

waarheid is, luister na my stem.

1 TIMOTEUS 6:13 Ek gebied jou voor die 

aangesig van God wat aan alle dinge die lewe 

gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius 

Pilatus die goeie belydenis betuig het,

DIE OPENBARING 1:5 en van Jesus 

Christus, die getroue getuie, die 

eersgeborene uit die dode en die Owerste 

oor die konings van die aarde! Aan Hom 

wat ons liefgehad het en ons van ons sondes 

gewas het in sy bloed

DIE OPENBARING 3:14 En skryf aan die 

engel van die gemeente van die Laodicense: 

Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige 

Getuie, die begin van die skepping van God:

Sien ook: Esegiël 34:23,24; Daniël 9:25; Hosea 3:5; Miga 5:1-3; 
Matteus 2:6; Johannes 3:16; Johannes 12:26; Hebreërs 2:10; 

Hebreërs 5:9.
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

JESAJA 55:5 Kyk, nasies wat jy nie geken 

het nie, sal jy roep; en nasies wat jou nie 

geken het nie, sal na jou hardloop, ter wille 

van die HERE jou God en van die Heilige 

van Israel, omdat Hy jou verheerlik het.

JOHANNES 10:16 Ek het nog ander skape wat 

nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet 

hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, 

en dit sal wees een kudde, een herder.

JOHANNES 13:31 En toe hy buite was, sê Jesus: 

Nou is die Seun van die mens verheerlik, en 

God is in Hom verheerlik.

32 As God in Hom verheerlik is, sal God Hom 

ook in Homself verheerlik en Hy sal Hom 

dadelik verheerlik.

JOHANNES 17:1 Dit het Jesus gespreek, en 

Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: 

Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, 

sodat u Seun U ook kan verheerlik—

ROMEINE 15:21 maar soos geskrywe is: Hulle 

aan wie niks van Hom vertel is nie, sal dit 

sien; en hulle wat nie gehoor het nie, sal dit 

verstaan.

1 PETRUS 1:11 en hulle het nagespeur 

op watter of hoedanige tyd die Gees van 

Christus wat in hulle was, gewys het, toe 

Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor 

Christus sou kom en die heerlikheid daarna.

Sien ook: Genesis 49:10; Psalms 18:44; Psalms 110:1-3; Jesaja 11:10; 
Jesaja 52:15; Jesaja 60:5,9; Hosea 1:10; Die handelinge apostels 

3:13; Die handelinge apostels 5:31; Hebreërs 5:5.

E07 Die aanbod van verlossing deur die 

Messias.

JESAJA 55:6 Soek die HERE terwyl Hy 

nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy 

naby is.

MATTEUS 6:33 Maar soek eers die koninkryk 

van God en sy geregtigheid, en al hierdie 

dinge sal vir julle bygevoeg word.

MATTEUS 7:7 Bid, en vir julle sal gegee 

word; soek, en julle sal vind; klop, en vir 

julle sal oopgemaak word.

8 Want elkeen wat bid, ontvang; en hy 

wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal 

oopgemaak word.

LUKAS 11:9 En Ek sê vir julle: Bid, en vir 

julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; 

klop, en vir julle sal oopgemaak word.

10 Want elkeen wat bid, ontvang; en hy 

wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal 

oopgemaak word.

JOHANNES 12:35 En Jesus sê vir hulle: Nog 

‘n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so 

lank as julle die lig het, sodat die duisternis 

julle nie oorval nie. En wie in die duisternis 

wandel, weet nie waar hy gaan nie.

36 So lank as julle die lig het, glo in die lig, 

sodat julle kinders van die lig kan word. Dit 

het Jesus gespreek, en Hy het weggegaan en 

Hom vir hulle verberg.

ROMEINE 11:7 Wat dan? Wat Israel soek, dit 

het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes 

het dit verkry en die ander is verhard.

HEBREËRS 2:3 hoe sal ons ontvlug as ons so 

JESAJA



264

‘n groot saligheid veronagsaam wat, nadat 

dit eers deur die Here verkondig is, aan ons 

bevestig is deur die wat dit gehoor het,

Sien ook: Psalms 27:8; Psalms 69:33; Psalms 105:4; Psalms 145:18; 
Psalms 148:14; Jesaja 12:6; Jesaja 45:19; Jesaja 46:13; Jeremia 

29:12-14; Klaagliedere van Jeremia 3:25; Amos 5:4; Sefanja 2:3; 
Maleagi 3:1; Matteus 7:7,8; Lukas 12:31; Lukas 13:25; Johannes 

6:26; Johannes 7:33,34; 2 Korintiërs 6:1,2.

E21 Die Messias sal sonde vergewe.

JESAJA 55:7 Laat die goddelose sy weg 

verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en 

laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy 

hom barmhartig wees; en tot onse God, want 

Hy vergeef menigvuldiglik.

MATTEUS 7:21 Nie elkeen wat vir My sê: 

Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van 

die hemele nie, maar hy wat die wil doen 

van my Vader wat in die hemele is.

22 Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, 

Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en 

in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam 

baie kragte gedoen nie?

23 En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit 

geken nie. Gaan weg van My, julle wat die 

ongeregtigheid werk!

MATTEUS 9:13 Maar gaan leer wat dit 

beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie 

offerande nie; want Ek het nie gekom om 

regverdiges te roep nie, maar sondaars tot 

bekering.

LUKAS 7:47 Daarom sê Ek vir jou: Haar 

sondes wat baie is, is vergewe, want sy 

het baie liefgehad; maar hy vir wie weinig 

vergewe is, het weinig lief.

LUKAS 15:10 So, sê Ek vir julle, is daar 

blydskap voor die engele van God oor een 

sondaar wat hom bekeer.

LUKAS 15:24 Want hierdie seun van my 

was dood en het weer lewendig geword; en 

hy was verlore en is gevind. En hulle het 

begin vrolik word.

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:19 Kom dan 

tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes 

uitgewis kan word en tye van verkwikking 

van die aangesig van die Here mag kom,

1 TIMOTEUS 1:15 Dit is ‘n betroubare woord en 

werd om ten volle aangeneem te word, dat 

Christus Jesus in die wêreld gekom het om 

sondaars te red, van wie ek die vernaamste 

is.

16 Maar daarom is aan my barmhartigheid 

bewys, dat Jesus Christus in my as die 

vernaamste al sy lankmoedigheid sou 

betoon, om ‘n voorbeeld te wees vir die wat 

in Hom sal glo tot die ewige lewe.

Sien ook: Eksodus 34:6,7; Psalms 130:7; Jesaja 1:16-18; Jesaja 
43:25; Jesaja 44:22; Jeremia 3:12; Esegiël 3:18,19; Esegiël 18:21-
23,27-32; Esegiël 33:11,14-16; Hosea 14:1,2; Jona 3:10; Matteus 
23:25,26; Romeine 5:16-21; 1 Korintiërs 6:9-11; Effesiërs 1:6-8; 

Jakobus 4:8-10.

E22 Die arbeid van die Messias sal geseën 

word. 

JESAJA 55:10 Want soos die reën en die 

sneeu van die hemel neerdaal en daarheen 

nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig 

en maak dat dit voortbring en uitspruit en 

saad gee aan die saaier en brood aan die eter;

11 so sal my woord wees wat uit my mond 

uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, 
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maar doen wat My behaag en voorspoedig 

wees in alles waartoe Ek dit stuur.

MATTEUS 24:35 Die hemel en die aarde 

sal verbygaan, maar my woorde sal nooit 

verbygaan nie.

JOHANNES 6:63 Dit is die Gees wat lewend 

maak, die vlees is van geen nut nie; die 

woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is 

lewe.

ROMEINE 10:17 Die geloof is dus uit die 

gehoor, en die gehoor is deur die woord van 

God.

1 TESSALONISENSE 2:13 Daarom dank ons 

God ook sonder ophou dat, toe julle die 

woord van God ontvang het wat deur ons 

verkondig is, julle dit aangeneem het nie 

as die woord van mense nie, maar, soos dit 

waarlik is, as die woord van God wat ook 

werk in julle wat glo.

HEBREËRS 1:1 Nadat God baiekeer en op 

baie maniere in die ou tyd gespreek het tot 

die vaders deur die profete, het Hy in hierdie 

laaste dae tot ons gespreek deur die Seun

HEBREËRS 2:3 hoe sal ons ontvlug as ons so 

‘n groot saligheid veronagsaam wat, nadat 

dit eers deur die Here verkondig is, aan ons 

bevestig is deur die wat dit gehoor het,

JAKOBUS 1:18 Volgens sy wil het Hy 

ons voortgebring deur die woord van die 

waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy 

skepsele kan wees.

1 PETRUS 1:23 want julle is wedergebore 

nie uit verganklike saad nie, maar uit 

onverganklike, deur die lewende woord van 

God wat tot in ewigheid bly.

Sien ook: Jesaja 45:23; Jesaja 46:10; Lukas 8:11-16.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 55:12 Want met vreugde sal julle 

uittrek en met vrede gelei word; die berge en 

heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en 

al die bome van die veld in die hande klap.

13 Vir ‘n doringboom sal ‘n sipres opgaan; vir 

‘n distel sal ‘n mirteboom opgaan; en dit sal 

vir die HERE wees tot ‘n naam, tot ‘n ewige 

teken wat nie uitgeroei sal word nie.

ROMEINE 5:1 Omdat ons dan uit die geloof 

geregverdig is, het ons vrede by God deur 

onse Here Jesus Christus;

ROMEINE 15:13 En mag die God van die 

hoop julle vervul met alle blydskap en vrede 

deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees 

in die hoop deur die krag van die Heilige 

Gees!

1 KORINTIËRS 6:9 Of weet julle nie 

dat die onregverdiges die koninkryk van God 

nie sal beërwe nie?

10 Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of 

afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge 

of sodomiete of diewe of gierigaards of 

dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal 

die koninkryk van God beërwe nie.

11 En dit was sommige van julle; maar julle het 

jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar 

julle is geregverdig in die Naam van die 
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Here Jesus en deur die Gees van onse God.

2 KORINTIËRS 5:17 Daarom, as iemand 

in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die 

ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles 

nuut geword.

GALASIËRS 5:22 Maar die vrug van die Gees 

is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, 

vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 

sagmoedigheid, selfbeheersing.

KOLOSSENSE 1:11 en met alle 

krag bekragtig word volgens die mag van 

sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en 

lankmoedigheid met blydskap,

DIE OPENBARING 2:7 Wie ‘n oor het, laat 

hom hoor wat die Gees aan die gemeentes 

sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te 

eet van die boom van die lewe wat binne in 

die paradys van God is.

DIE OPENBARING 22:2 In die middel van 

sy straat en weerskante van die rivier was die 

boom van die lewe wat twaalf maal vrugte 

dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare 

van die boom is tot genesing van die nasies.

Sien ook: #1; #2; #5.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

     

JESAJA 56:6 En die uitlanders wat hulle 

by die HERE aangesluit het, om Hom te 

dien en om die Naam van die HERE lief te 

hê deur sy knegte te wees—elkeen wat die 

sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en 

hulle wat vashou aan my verbond,

7 hulle sal Ek bring na my heilige berg, en Ek 

sal hulle vreugde laat smaak in my huis van 

gebed; hulle brandoffers en hulle slagoffers 

sal welgevallig wees op my altaar; want my 

huis sal ‘n huis van gebed genoem word vir 

al die volke.

8 Die Here HERE wat versamel diegene wat 

van Israel verdryf is, spreek: Ek sal by hom 

nog meer versamel, by sy versameldes.

JESAJA 43:6 Ek sal sê aan die noorde: 

Gee! en aan die suide: Hou nie terug nie! 

Bring my seuns van ver, en my dogters van 

die einde van die aarde af,

JESAJA 49:22 So sê die Here HERE: Kyk, 

Ek sal my hand ophef na die nasies en my 

banier opsteek na die volke; dan sal hulle jou 

seuns aan die boesem bring, en jou dogters 

sal op die skouer gedra word;

MARKUS 11:17 En Hy het geleer en vir 

hulle gesê: Is daar nie geskrywe: My huis 

moet ‘n huis van gebed genoem word 

vir al die nasies nie? Maar julle het dit ‘n 

rowerspelonk gemaak.
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JOHANNES 10:16 Ek het nog ander skape wat 

nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet 

hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, 

en dit sal wees een kudde, een herder.

JOHANNES 11:51 En dit het hy nie uit homself 

gesê nie; maar omdat hy daardie jaar 

hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus 

vir die volk sou sterwe.

52 En nie alleen vir die volk nie, maar ook 

om die verstrooide kinders van God tot ‘n 

eenheid saam te voeg.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:41 Die wat 

toe sy woord met blydskap aangeneem het, 

is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie 

duisend siele toegebring.

DIE HANDELINGE APOSTELS 10:34 

En Petrus het sy mond geopen en gesê: Ek 

sien waarlik dat God geen aannemer van die 

persoon is nie,

35 maar dat in elke nasie die een wat Hom 

vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig 

is.

EFFESIËRS 1:10 om die volheid van die tye te 

reël, met die doel om alle dinge wat in die 

hemele sowel as wat op die aarde is, onder 

een hoof in Christus te verenig—

EFFESIËRS 2:11 Daarom, onthou dat julle 

wat vroeër heidene in die vlees was en 

onbesnedenes genoem word deur die 

sogenaamde besnydenis wat in die vlees met 

hande verrig word,

12 dat julle in dié tyd sonder Christus was, 

vervreemd van die burgerskap van Israel en 

vreemdelinge ten aansien van die verbonde 

van die belofte, sonder hoop en sonder God 

in die wêreld.

13 Maar nou in Christus Jesus het julle wat 

vroeër ver was, naby gekom deur die bloed 

van Christus.

EFFESIËRS 2:18 want deur Hom het ons albei 

die toegang deur een Gees tot die Vader.

19 So is julle dan nie meer vreemdelinge en 

bywoners nie, maar medeburgers van die 

heiliges en huisgenote van God,

20 gebou op die fondament van die apostels 

en profete, terwyl Jesus Christus self die 

hoeksteen is,

21 in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, 

verrys tot ‘n heilige tempel in die Here,

HEBREËRS 12:22 Maar julle het gekom by die 

berg Sion en die stad van die lewende God, 

die hemelse Jerusalem en tien duisende 

engele,

23 by die feestelike vergadering en die 

gemeente van eersgeborenes wat in die 

hemele opgeskrywe is, en by God, die 

Regter van almal, en by die geeste van die 

volmaakte regverdiges,

24 en by Jesus, die Middelaar van die 

nuwe testament, en die bloed van die 

besprenkeling wat van beter dinge spreek as 

Abel.

HEBREËRS 13:15 Laat ons dan gedurig deur 

Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die 

vrug van die lippe wat sy Naam bely.

1 PETRUS 2:5 en laat julle ook soos 

lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, 

‘n heilige priesterdom, om geestelike offers 

te bring wat aan God welgevallig is deur 

Jesus Christus.
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DIE OPENBARING 14:1 En ek het gesien, 

en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en 

saam met Hom honderd vier en veertig 

duisend met sy Naam en die Naam van sy 

Vader op hulle voorhoofde geskrywe.

Sien ook: #1; #3; #4; Jesaja 56:3; Die handelinge apostels 11:23; 2 
Korintiërs 8:5; Hebreërs 10:19-22; 1 Petrus 1:1,2.

E23 Die Messias sal Sy mense bekeer.

G06 Die tuiste van die Heilige Gees.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 57:15 Want so sê die Hoë en 

Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig 

is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in 

die heilige plek en by die verbryselde en 

nederige van gees, om te laat herlewe die 

gees van die nederiges en te laat herlewe die 

hart van die verbryseldes.

16 Want Ek sal nie vir ewig twis en nie vir altyd 

toornig wees nie, want die gees sou voor my 

aangesig versmag en die siele wat Ek self 

gemaak het.

17 Ek was toornig vanweë die ongeregtigheid 

van hulle hebsug en het hulle geslaan terwyl 

Ek My toornig verberg het; ewenwel het 

hulle afkerig voortgegaan op hulle eie weg.

18 Ek het hulle weë gesien, en Ek sal hulle 

genees; en Ek sal hulle lei en aan hulle 

weer vertroosting skenk, naamlik aan hulle 

treuriges.

MATTEUS 19:28 En Jesus sê vir hulle: 

Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My 

gevolg het, in die wedergeboorte wanneer 

die Seun van die mens op sy heerlike troon 

gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en 

die twaalf stamme van Israel sal oordeel.

LUKAS 4:18 Die Gees van die Here is 

op My, omdat Hy My gesalf het om die 

evangelie aan die armes te bring. Hy het My 

gestuur om die wat verbryseld van hart is, te 

genees;

JOHANNES 1:12 Maar almal wat Hom 

aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee 

om kinders van God te word, aan hulle wat 

in sy Naam glo;

13 wat nie uit die bloed of uit die wil van die 

vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit 

God gebore is.

JOHANNES 3:3 Jesus antwoord en sê vir 

hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as 

iemand nie weer gebore word nie, kan hy die 

koninkryk van God nie sien nie.

4 Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens 

as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 

‘n tweede keer in die skoot van sy moeder 

ingaan en gebore word nie?

5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê 

vir jou, as iemand nie gebore word uit water 

en Gees nie, kan hy in die koninkryk van 

God nie ingaan nie.

6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat 

uit die Gees gebore is, is gees.

7 Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê 

het, julle moet weer gebore word nie.

8 Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy 

geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en 

waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit 

die Gees gebore is.

GALASIËRS 6:15 Want in Christus Jesus het 

nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid 

enige krag, maar ‘n nuwe skepsel.
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EFFESIËRS 2:1 En julle het Hy lewend 

gemaak, wat dood was deur die misdade en 

die sondes

KOLOSSENSE 3:9 Lieg nie vir mekaar nie, 

omdat julle die oue mens met sy werke 

afgelê het

10 en julle jul met die nuwe mens beklee het 

wat vernuwe word tot kennis na die beeld 

van sy Skepper,

TITUS 3:5 nie op grond van die werke 

van geregtigheid wat ons gedoen het nie, 

maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered 

deur die bad van die wedergeboorte en die 

vernuwing deur die Heilige Gees

JAKOBUS 1:18 Volgens sy wil het Hy 

ons voortgebring deur die woord van die 

waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy 

skepsele kan wees.

1 PETRUS 1:3 Geseënd is die God en Vader 

van onse Here Jesus Christus wat na sy 

grote barmhartigheid ons die wedergeboorte 

geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die 

opstanding van Jesus Christus uit die dode,

1 PETRUS 1:23 want julle is wedergebore 

nie uit verganklike saad nie, maar uit 

onverganklike, deur die lewende woord van 

God wat tot in ewigheid bly.

1 PETRUS 2:2 en verlang sterk soos 

pasgebore kindertjies na die onvervalste 

melk van die woord, dat julle daardeur kan 

opgroei,

1 JOHANNES 2:29 As julle weet dat Hy 

regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat 

die geregtigheid doen, uit Hom gebore is.

1 JOHANNES 3:9 Elkeen wat uit God gebore is, 

doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom 

bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit 

God gebore.

1 JOHANNES 5:1 Elkeen wat glo dat Jesus die 

Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat 

die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit 

Hom gebore is.

1 JOHANNES 5:4 Want alles wat uit God 

gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die 

oorwinning wat die wêreld oorwin het, 

naamlik ons geloof.

1 JOHANNES 5:18 Ons weet dat elkeen wat uit 

God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat 

uit God gebore is, bewaar homself, en die 

Bose het geen vat op hom nie.

Sien ook: #2; Psalms 51:12; Psalms 103:9-16; Psalms 138:6; 
Psalms 147:3; Jesaja 66:2; Jeremia 31:33; Jeremia 32:40; Esegiël 

11:19; Esegiël 18:31; Esegiël 36:26,27; Matteus 5:3; Lukas 15:20-24; 
Johannes 14:23; Romeine 5:21; 2 Korintiërs 5:17; Effesiërs 2:5,8,10; 

Filippense 2:13; Kolossense 1:13; Kolossense 2:13; Jakobus 4:6.

E24 Die Messias sal vrede bring.

JESAJA 57:19 Ek skep die vrug van die 

lippe; vrede, vrede vir die wat ver en die wat 

naby is, sê die HERE; en Ek sal hulle genees.

LUKAS 2:14 Eer aan God in die hoogste 

hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n 

welbehae!

EFFESIËRS 2:14 Want Hy is ons vrede, Hy 

wat albei een gemaak en die middelmuur 

van skeiding afgebreek het
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15 deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet 

gemaak het, naamlik die wet van gebooie 

wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur 

vrede te maak, die twee in Homself tot een 

nuwe mens kon skep

16 en albei in een liggaam met God kon 

versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die 

vyandskap doodgemaak het.

17 En Hy het die evangelie van vrede kom 

verkondig aan julle wat ver was en aan die 

wat naby was;

D06 Die Messias sal die Raadgewer wees.

D07 Die Messias sal die Bemiddelaar wees.

E08 Die regverdigheid van die Messias.

H06 Die bemiddeling van die Messias.

     

JESAJA 59:16 En Hy het gesien dat daar 

niemand was nie en Hom verbaas dat 

niemand tussenbei tree nie; daarom het 

sy arm Hom gehelp en sy geregtigheid het 

Hom ondersteun.

PSALMS 20:7 Nou weet ek dat die HERE 

sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit 

sy heilige hemel met magtige dade van 

verlossing van sy regterhand.

PSALMS 80:18 Laat u hand wees oor die 

man van u regterhand, oor die menseseun 

wat U vir Uself grootgemaak het.

1 TIMOTEUS 2:5 Want daar is een God en een 

Middelaar tussen God en die mense, die 

mens Christus Jesus,

HEBREËRS 9:15 En daarom is Hy Middelaar 

van ‘n nuwe testament, sodat, terwyl daar ‘n 

dood plaasgevind het vir die verlossing van 

die oortredinge onder die eerste testament, 

die wat geroepe is, die belofte van die ewige 

erfenis kan ontvang.

HEBREËRS 10:7 Toe het Ek gesê: Kyk, 

Ek kom—in die boekrol is dit van My 

geskrywe—om u wil te doen, o God.

1 JOHANNES 2:1 My kinders, ek skryf hierdie 

dinge aan julle, dat julle nie moet sondig 

nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n 

Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die 

Regverdige.

Sien ook: Genesis 18:23-32; Psalms 40:8; Psalms 98:1,2; Psalms 
106:23; Psalms 108:7; Psalms 138:7; Jesaja 63:5; Jeremia 5:1; 

Esegiël 22:30.

E08 Die regverdigheid van die Messias.

JESAJA 59:17 En Hy het geregtigheid 

aangetrek soos ‘n pantser, en die helm 

van heil was op sy hoof; en die klere van 

wraak het Hy aangetrek as kleding en Hom 

gewikkel in die ywer soos in ‘n mantel.

JESAJA 11:5 En geregtigheid sal die 

gordel van sy lendene en trou die gordel van 

sy heupe wees.

ROMEINE 13:12 Die nag het ver gevorder en 

dit is amper dag. Laat ons dan die werke van 

die duisternis aflê en die wapens van die lig 

aangord.

2 KORINTIËRS 6:7 in die woord van 

waarheid, in die krag van God, deur die 

wapens van die geregtigheid in die regter— 

en linkerhand;
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EFFESIËRS 6:14 Staan dan vas, julle 

lendene met die waarheid omgord, met die 

borswapen van die geregtigheid aan,

15 en as skoene aan julle voete die bereidheid 

vir die evangelie van vrede.

16 Behalwe dit alles neem die skild van die 

geloof op waarmee julle al die vurige pyle 

van die Bose sal kan uitblus.

17 En neem aan die helm van verlossing en die 

swaard van die Gees—dit is die woord van 

God—

1 TESSALONISENSE 5:8 Maar laat ons 

wat van die dag is, nugter wees, met die 

borswapen van geloof en liefde aan, en as 

helm die hoop op die saligheid.

DIE OPENBARING 19:11 Toe het ek die 

hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit 

perd, en Hy wat daarop sit, word genoem 

Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer 

oorlog in geregtigheid.

Sien ook: Jesaja 51:9.

D05 Die Messias sal die Verlosser wees.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 59:18 Volgens die dade, 

daarmee ooreenkomstig sal Hy vergelde: 

grimmigheid aan sy teëstanders, vergelding 

aan sy vyande; aan die eilande sal Hy die 

loon vergelde.

19 En hulle sal die Naam van die Here vrees 

van die westekant af, en sy heerlikheid van 

die opgang van die son af; want Hy sal kom 

soos ‘n saamgeperste stroom wat die asem 

van die HERE aandrywe.

20 Maar vir Sion kom Hy as Verlosser en vir 

die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, 

spreek die HERE.

JESAJA 11:10 En in dié dag sal die nasies 

vra na die wortel van Isai, wat daar staan 

as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal 

heerlik wees.

MALEAGI 1:11 Want van die opgang van die 

son tot sy ondergang toe is my Naam groot 

onder die heidene; en in elke plek word tot 

eer van my Naam reukwerk gebring en ‘n 

rein offer; want my Naam is groot onder die 

heidene, sê die HERE van die leërskare.

MATTEUS 16:27 Want die Seun van die 

mens staan gereed om met sy engele in die 

heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal 

Hy elkeen vergeld volgens sy dade.

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 

nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 
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Koning heers tot in alle ewigheid.

Sien ook: #1; #2; #4; #5; Levitikus 25:25,26; Rut 4:1-22; Jesaja 
41:14; Jesaja 44:6,24; Jesaja 48:17; Jesaja 49:7; Jesaja 54:5,8; Jesaja 
60:16; Jesaja 63:16; Jeremia 14:8; 2 Korintiërs 1:10; Galasiërs 4:5; 2 

Timoteus 4:18; Titus 2:14; Hebreërs 2:15; 2 Petrus 2:9.

E20 Die Messias sal ‹n nuwe gelofte maak.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 59:21 Wat My aangaan, dit is my 

verbond met hulle, sê die HERE: My Gees 

wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou 

mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, 

en ook nie uit die mond van jou kroos en uit 

die mond van die kroos van jou kroos, sê die 

HERE, van nou af tot in ewigheid nie.

JEREMIA 31:31 Kyk, daar kom dae, spreek 

die HERE, dat Ek met die huis van Israel en 

die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit;

32 nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders 

gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand 

gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei 

nie—my verbond wat húlle verbreek het, 

alhoewel Ék gebieder oor hulle was, spreek 

die HERE.

33 Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae 

met die huis van Israel sal sluit, spreek die 

HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en 

skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle 

‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk 

wees.

34 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste 

en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die 

HERE; want hulle sal My almal ken, klein 

en groot onder hulle, spreek die HERE; want 

Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan 

hulle sonde nie meer dink nie.

LUKAS 11:13 As julle dan wat sleg is, weet 

om goeie gawes aan julle kinders te gee, 

hoeveel te meer sal die hemelse Vader die 

Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?

ROMEINE 9:6 Maar ek sê dit nie asof die 

woord van God verval het nie; want hulle is 

nie almal Israel wat uit Israel is nie.

7 Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag 

is, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak 

sal jou nageslag genoem word.

8 Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat 

die kinders van die vlees is nie, maar die 

kinders van die belofte word gereken as die 

nageslag.

HEBREËRS 8:8 Want Hy berispe hulle en sê: 

Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek 

met die huis van Israel en die huis van Juda 

‘n nuwe verbond tot stand sal bring,

9 nie volgens die verbond wat Ek met hulle 

vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle 

aan die hand geneem het om hulle uit 

Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie 

gebly by my verbond nie, en Ek het hulle 

veronagsaam, spreek die Here.

10 Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae 

sal sluit met die huis van Israel, spreek die 

Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee 

en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir 

hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk 

wees.

Sien ook: #1; #2; Matteus 26:26-29.
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B14 Die Messias verkondig die glorie van God.

C01 Die geboorte van die Messias word 

voorspel.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

     

JESAJA 60:1 Staan op, word verlig; want 

jou lig kom, en die heerlikheid van die 

HERE gaan oor jou op.

2 Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek 

en donkerheid die volke; maar oor jóu sal die 

HERE opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou 

gesien word.

3 En nasies sal trek na jou lig, en konings na 

jou stralende opgang.

4 Slaan jou oë rondom op en kyk—hulle almal 

kom bymekaar, hulle kom na jou toe; jou 

seuns kom van ver, en jou dogters word op 

die heup gedra.

5 Dan sal jy dit sien en straal van vreugde, en 

jou hart sal ontroer en verruim word; want 

die rykdom van die see gaan na jou toe oor, 

die skatte van die nasies kom na jou toe aan.

MATTEUS 28:19 Gaan dan heen, maak 

dissipels van al die nasies, en doop hulle 

in die Naam van die Vader en die Seun en 

die Heilige Gees; en leer hulle om alles te 

onderhou wat Ek julle beveel het.

LUKAS 2:30 omdat my oë u heil gesien 

het,

31 wat U berei het voor die oë van al die volke—

32 ‘n lig tot verligting van die nasies en tot 

heerlikheid van u volk Israel.

LUKAS 24:47 en bekering en vergewing 

van sondes in sy Naam verkondig word aan 

al die nasies, van Jerusalem af en verder.

JOHANNES 1:9 Die waaragtige lig wat elke 

mens verlig, was aan kom in die wêreld.

JOHANNES 8:12 En Jesus het weer met 

hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die 

wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die 

duisternis wandel nie, maar sal die lig van 

die lewe hê.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:47 

Want so het die Here aan ons bevel gegee: 

Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat 

U tot redding sal wees tot aan die einde van 

die aarde.

DIE HANDELINGE APOSTELS 26:18 

om hulle oë te open, dat hulle hul van die 

duisternis tot die lig kan bekeer en van die 

mag van die Satan tot God, sodat hulle deur 

die geloof in My vergifnis van sondes en ‘n 

erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.

ROMEINE 11:11 Ek vra dan: Het hulle 

miskien gestruikel om te val? Nee, stellig 

nie! Maar deur hulle val het die saligheid tot 

die heidene gekom om hulle jaloers te maak.

12 En as hulle val die rykdom van die wêreld is 

en hulle tekort die rykdom van die heidene, 

hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie 

wees nie!

13 Want aan julle heidene sê ek: Vir sover as ek 

‘n apostel van die heidene is, verheerlik ek 

my bediening

14 as ek tog maar net my eie volk jaloers kan 

maak en sommige uit hulle kan red!

15 Want as hulle verwerping die versoening 

van die wêreld is, wat sal hulle aanneming 

anders wees as lewe uit die dode?
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Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Matteus 15:14; Matteus 23:19,24; 
Die handelinge apostels 14:16; Die handelinge apostels 17:30,31; 

Romeine 15:9-12; Effesiërs 5:14.

B21 Die Messias is die Lig.

G05 Die Messias sal baie vrugte sien. 

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H05 Die komende glorie en mag van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

H11 Die Messias sal verheerlik word.

JESAJA 60:6-7

JESAJA 60:8 Wie is dit wat daar 

aangevlieg kom soos ‘n wolk en soos duiwe 

na hulle vensters?

9 Ja, op My wag die eilande, en die skepe van 

Tarsis kom vooraan, om jou seuns van ver 

te bring. Hul silwer en hul goud is by hulle, 

vir die Naam van die HERE jou God en vir 

die Heilige van Israel, omdat Hy jou heerlik 

gemaak het.

10 En uitlanders sal jou mure bou, en hulle 

konings sal jou dien; want in my toorn het 

Ek jou geslaan, maar in my welbehae het Ek 

My oor jou ontferm.

11 En jou poorte sal altyddeur oopstaan; hulle 

sal bedags of snags nie gesluit word nie, om 

na jou toe aan te bring die rykdom van die 

nasies en hulle konings in triomftog.

JESAJA 60:12-15

JESAJA 60:16 En jy sal die melk van nasies 

suig en die bors van konings suig en sal 

weet dat Ek, die HERE, jou Heiland is, en 

jou Losser die Magtige van Jakob.

17 Vir koper bring Ek goud en vir yster bring Ek 

silwer, en vir hout koper en vir klippe yster; 

en Ek sal Vrede as jou owerheid aanstel en 

Geregtigheid as jou bestuurders.

18 Van geweld sal in jou land nie meer 

gehoor word nie—van geen verwoesting of 

verbreking in jou grondgebied nie; maar jy 

sal jou mure Heil noem en jou poorte Lof.

19 Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, 

en as glans sal die maan vir jou geen skynsel 

gee nie; maar die HERE sal vir jou wees ‘n 

ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees.

20 Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou 

maan nie kleiner word nie; want die HERE 

sal vir jou wees ‘n ewige lig, en die dae van 

jou treurigheid is verby.

21 En jou volk sal almal regverdiges wees, vir 

ewig sal hulle die land besit—as lote deur 

My geplant, ‘n werk van my hande, tot my 

verheerliking.

PSALMS 37:29 Die regverdiges sal die aarde 

besit en vir ewig daarop woon.

PSALMS 72:11 Ja, al die konings sal hulle 

voor hom buig, al die nasies sal hom dien.

JESAJA 26:1 In dié dag sal hierdie lied 

gesing word in die land Juda: ‘n Sterk stad 

het ons; God stel heil tot mure en skanse.

2 Maak oop die poorte, dat die regverdige 

nasie kan ingaan wat die trou bewaar!

JESAJA 49:23 en konings sal jou oppassers 

wees, hulle vorstinne jou pleegmoeders; 

hulle sal voor jou neerbuig met die aangesig 

na die aarde toe en die stof van jou voete lek; 

en jy sal weet dat Ek die HERE is, dat hulle 

nie beskaamd staan wat My verwag nie.

JOHANNES 9:5 So lank as Ek in die wêreld 

is, is Ek die lig van die wêreld.

JESAJA



275

JOHANNES 12:28 Vader, verheerlik u Naam! 

Daar het toe ‘n stem uit die hemel gekom: 

Ek hét dit verheerlik, en Ek sal dit weer 

verheerlik.

JOHANNES 15:1 Ek is die ware wynstok, en 

my Vader is die landbouer.

2 Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem 

Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak 

Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.

JOHANNES 15:8 Hierin is my Vader 

verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal 

my dissipels wees.

ROMEINE 1:17 Want die geregtigheid van 

God word daarin geopenbaar uit geloof tot 

geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige 

sal uit die geloof lewe.

ROMEINE 5:19 Want soos deur die 

ongehoorsaamheid van die een mens 

baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur 

die gehoorsaamheid van die Één baie tot 

regverdiges gestel word.

EFFESIËRS 2:10 Want ons is sy maaksel, 

geskape in Christus Jesus tot goeie werke 

wat God voorberei het, sodat ons daarin kan 

wandel.

2 PETRUS 3:13 Maar ons verwag volgens 

sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde 

waarin geregtigheid woon.

DIE OPENBARING 21:12 En dit het ‘n groot 

en hoë muur met twaalf poorte gehad, 

en by die poorte twaalf engele, en name 

daarop geskrywe, naamlik dié van die twaalf 

stamme van die kinders van Israel.

13 Aan die oostekant was daar drie poorte, 

aan die noordekant drie poorte, aan die 

suidekant drie poorte, aan die westekant drie 

poorte.

14 En die muur van die stad het twaalf 

fondamente gehad, en daarop was die name 

van die twaalf apostels van die Lam.

DIE OPENBARING 21:23 En die stad het die 

son of die maan nie nodig om in hom te 

skyn nie, want die heerlikheid van God het 

hom verlig, en die Lam is sy lamp.

24 En die nasies van die wat gered word, sal 

in die lig daarvan wandel, en die konings 

van die aarde bring hulle heerlikheid en eer 

daarin.

25 En bedags want nag sal daar nie meer wees 

nie sal sy poorte nooit gesluit word nie;

26 en hulle sal die heerlikheid en die eer van 

die nasies daarin bring.

27 En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig 

en gruwelikheid en leuens doen nie; maar 

net die wat geskrywe is in die boek van die 

lewe van die Lam.

DIE OPENBARING 22:5 En nag sal daar nie 

wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig 

nodig nie, omdat die Here God hulle verlig; 

en hulle sal as konings regeer tot in alle 

ewigheid.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Psalms 1:5; Psalms 112:1-6; Jesaja 
57:13.
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D01 Die salwing van die Messias.

E06 Die sending en roeping van die Messias.

E15 Die Messias sal die blye tyding bring.

H11 Die Messias sal verheerlik word.

     

JESAJA 61:1 Die Gees van die Here 

HERE is op My, omdat die HERE My 

gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan 

die ootmoediges; Hy het My gestuur om te 

verbind die gebrokenes van hart, om vir die 

gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die 

geboeides opening van die gevangenis;

2 om uit te roep ‘n jaar van die welbehae van 

die HERE en ‘n dag van die wraak van onse 

God; om al die treurendes te troos;

3 om vir die treurendes in Sion te beskik dat 

aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-

olie vir treurigheid, ‘n gewaad van lof vir ‘n 

verslae gees; sodat hulle genoem kan word 

terebinte van geregtigheid, ‘n planting van die 

HERE, tot sy verheerliking.

JESAJA 57:15 Want so sê die Hoë en 

Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig 

is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in 

die heilige plek en by die verbryselde en 

nederige van gees, om te laat herlewe die 

gees van die nederiges en te laat herlewe die 

hart van die verbryseldes.

MATTEUS 3:16 En nadat Jesus gedoop was, 

het Hy dadelik uit die water opgeklim, en 

meteens gaan die hemele vir Hom oop, 

en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif 

neerdaal en op Hom kom.

17 En daar kom ‘n stem uit die hemele wat 

sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n 

welbehae het.

MATTEUS 5:4 Salig is die wat treur, want 

hulle sal vertroos word.

5 Salig is die sagmoediges, want hulle sal die 

aarde beërwe.

LUKAS 4:17 En die boek van die profeet 

Jesaja is aan Hom oorhandig; en toe Hy 

die boek oopmaak, kry Hy die plek waar 

geskrywe is:

18 Die Gees van die Here is op My, omdat 

Hy My gesalf het om die evangelie aan die 

armes te bring. Hy het My gestuur om die 

wat verbryseld van hart is, te genees;

19 om aan gevangenes vrylating te verkondig 

en aan blindes herstel van gesig; om die wat 

gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die 

aangename jaar van die Here aan te kondig.

20 En nadat Hy die boek toegemaak en aan die 

dienaar teruggegee het, gaan Hy sit, en die 

oë van almal in die sinagoge was op Hom 

gevestig.

21 Toe begin Hy vir hulle te sê: Vandag is 

hierdie Skrif in julle ore vervul.

JOHANNES 1:32 En Johannes het getuig en 

gesê: Ek het die Gees soos ‘n duif uit die 

hemel sien neerdaal, en Hy het op Hom 

gebly.

33 En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat 

my gestuur het om met water te doop, Hy 

het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien 

neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met 

die Heilige Gees doop.

34 En ek het gesien en getuig dat Hy die Seun 

van God is.

JOHANNES 15:11 Dit het Ek vir julle gesê, 

dat my blydskap in julle kan bly en julle 

blydskap volkome kan word.

2 KORINTIËRS 6:2 Want Hy sê: In die 
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tyd van die welbehae het Ek jou verhoor, en 

in die dag van heil het Ek jou gehelp. Kyk, 

nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou 

is die dag van heil.

2 KORINTIËRS 7:9 Nou is ek bly, nie 

omdat julle bedroef was nie, maar omdat 

julle bedroef was tot bekering, want julle was 

bedroef volgens die wil van God, sodat julle 

deur ons in niks skade gely het nie.

10 Want die droefheid volgens die wil van God 

werk ‘n onberoulike bekering tot redding, 

maar die droefheid van die wêreld werk die 

dood.

Sien ook: #1; Psalms 30:12; Jesaja 12:1; Esegiël 16:8-13; Johannes 
14:14-26; Titus 3:4-6.

E20 Die Messias sal ‹n nuwe gelofte maak.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

   

JESAJA 61:4 En hulle sal die ou puinhope 

bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae 

weer oprig en die verwoeste stede weer nuut 

maak wat woes was van geslag tot geslag.

5 Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee 

oppas, en uitlanders sal julle landbouers en 

wynboere wees.

6 Maar júlle sal priesters van die HERE 

genoem word; aan julle sal gesê word: 

Dienaars van onse God! Julle sal die rykdom 

van die nasies eet en op hulle heerlikheid 

julle beroem.

7 In plaas van julle skande ontvang julle ‘n 

dubbele deel; en in plaas van die smaad sal 

hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle 

in hul land ‘n dubbele deel in besit neem, 

ewige vreugde geniet.

8 Want Ek, die HERE, het die reg lief; Ek haat 

die roof met onreg, en Ek sal hulle getrou 

hul loon gee en ‘n ewige verbond met hulle 

sluit.

9 En hulle nageslag sal bekend word onder 

die nasies en hulle nakomelinge onder 

die volke; almal wat hulle sien, sal hulle 

daarvoor aansien dat hulle ‘n geslag is wat 

die HERE geseën het.

DIE HANDELINGE APOSTELS 20:28 

Gee dan ag op julleself en op die hele kudde 

waaroor die Heilige Gees julle as opsieners 

aangestel het om as herders die gemeente 

van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed 

verkry het.

HEBREËRS 8:8 Want Hy berispe hulle en sê: 

Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek 

met die huis van Israel en die huis van Juda 

‘n nuwe verbond tot stand sal bring,

9 nie volgens die verbond wat Ek met hulle 

vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle 

aan die hand geneem het om hulle uit 

Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie 

gebly by my verbond nie, en Ek het hulle 

veronagsaam, spreek die Here.

10 Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae 

sal sluit met die huis van Israel, spreek die 

Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee 

en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir 

hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk 

wees.

11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en 

elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; 

want almal sal My ken, klein en groot onder 

hulle.

12 Want Ek sal barmhartig wees oor hulle 
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ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle 

oortredinge nooit meer dink nie.

13 As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste 

oud gemaak; en wat oud word en verouder, 

is naby die verdwyning.

1 PETRUS 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore 

geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige 

volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te 

verkondig die deugde van Hom wat julle uit 

die duisternis geroep het tot sy wonderbare 

lig,

1 PETRUS 5:1 Ek vermaan die ouderlinge 

onder julle, ek wat ‘n mede-ouderling en 

getuie van die lyde van Christus is, wat ook 

‘n deelgenoot is van die heerlikheid wat 

geopenbaar sal word:

2 Hou as herders toesig oor die kudde van 

God wat onder julle is, nie uit dwang nie, 

maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, 

maar met bereidwilligheid;

3 ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar 

as voorbeelde vir die kudde.

4 En wanneer die Opperherder verskyn, sal 

julle die onverwelklike kroon van heerlikheid 

ontvang.

DIE OPENBARING 1:6 en ons gemaak het 

konings en priesters vir sy God en Vader, aan 

Hom die heerlikheid en die krag tot in alle 

ewigheid! Amen.

DIE OPENBARING 5:10 en het ons konings 

en priesters vir onse God gemaak, en ons sal 

as konings op die aarde heers.

DIE OPENBARING 20:6 Salig en heilig is 

hy wat deel het aan die eerste opstanding; 

oor hulle het die tweede dood geen mag 

nie, maar hulle sal priesters van God en 

van Christus wees en sal saam met Hom as 

konings regeer duisend jaar lank.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

G05 Die Messias sal baie vrugte sien. 

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 61:10 Ek is baie bly in die HERE, 

my siel juig in my God; want Hy het my 

beklee met die klere van heil, my in die 

mantel van geregtigheid gewikkel—soos ‘n 

bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel 

ombind, en soos ‘n bruid wat haar versier 

met haar juwele.

11 Want soos die aarde sy plante voortbring, 

en soos ‘n tuin sy gewasse laat uitspruit, so 

sal die Here HERE geregtigheid en lof laat 

uitspruit voor die oog van al die nasies.

GENESIS 3:11 En Hy sê: Wie het jou te 

kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van 

die boom waarvan Ek jou beveel het om nie 

te eet nie?

LUKAS 1:46 En Maria het gesê: My siel 

maak die Here groot,

47 en my gees is verheug in God, my 

Saligmaker;

2 KORINTIËRS 5:2 Want om hierdie 

rede sug ons ook en verlang om met ons 

woning uit die hemel oorklee te word,
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3 as ons ten minste gekleed en nie naak 

bevind sal word nie.

DIE OPENBARING 3:5 Wie oorwin, sal 

beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam 

nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en 

Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor 

sy engele.

DIE OPENBARING 3:18 Ek raai jou aan om 

van My te koop goud wat deur vuur gelouter 

is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat 

jy jou kan aantrek en die skande van jou 

naaktheid nie openbaar word nie; en salf om 

jou oë te salf, sodat jy kan sien.

DIE OPENBARING 7:14 En ek sê vir hom: 

My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is 

hulle wat uit die groot verdrukking kom, en 

hulle het hul klere gewas en hul klere wit 

gemaak in die bloed van die Lam.

DIE OPENBARING 19:7 Laat ons bly wees 

en ons verheug en aan Hom die heerlikheid 

gee, want die bruilof van die Lam het gekom 

en sy vrou het haar gereed gemaak.

8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met 

rein en blink fyn linne, want die fyn linne is 

die regverdige dade van die heiliges.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Genesis 2:25; Genesis 3:7-15; 
Filippense 4:4; 1 Petrus 1:3-9; 1 Petrus 2:9.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 62:1 Ter wille van Sion sal Ek nie 

swyg nie en ter wille van Jerusalem nie stil 

wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek 

soos ‘n glans en sy heil soos ‘n fakkel wat 

brand.

2 En die nasies sal jou geregtigheid sien en al 

die konings jou heerlikheid; en jy sal met ‘n 

nuwe naam genoem word wat die mond van 

die HERE sal noem.

3 En jy sal ‘n sierlike kroon wees in die hand 

van die HERE en ‘n koninklike tulband in 

die hand van jou God.

DIE HANDELINGE APOSTELS 9:15 Maar die 

Here sê vir hom: Gaan, want hy is vir My 

‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra 

voor nasies en konings en die kinders van 

Israel.

1 KORINTIËRS 9:25 En elkeen wat 

aan ‘n wedstryd deelneem, onthou hom in 

alles—húlle nogal om ‘n verwelklike krans te 

ontvang, maar ons ‘n onverwelklike.

FILIPPENSE 4:1 Daarom, my geliefde 

broeders, na wie ek ook verlang, my 

blydskap en kroon, staan so vas in die Here, 

geliefdes.

2 TIMOTEUS 4:8 Verder is vir my weggelê die 

kroon van die geregtigheid wat die Here, die 

regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en 

nie aan my alleen nie, maar ook aan almal 
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wat sy verskyning liefgehad het.

JAKOBUS 1:12 Salig is die man wat 

versoeking verdra, want as hy die toets 

deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe 

ontvang wat die Here beloof het aan die wat 

Hom liefhet.

1 PETRUS 5:4 En wanneer die Opperherder 

verskyn, sal julle die onverwelklike kroon 

van heerlikheid ontvang.

DIE OPENBARING 2:10 Vrees vir niks wat 

jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige 

van julle in die gevangenis werp, sodat julle 

op die proef gestel kan word; en julle sal tien 

dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot 

die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die 

lewe gee.

DIE OPENBARING 2:17 Wie ‘n oor het, laat 

hom hoor wat die Gees aan die gemeentes 

sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te 

eet van die verborge manna, en Ek sal hom 

gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n 

nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, 

behalwe hy wat dit ontvang.

DIE OPENBARING 3:11 Kyk, Ek kom gou! 

Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon 

kan neem nie.

DIE OPENBARING 4:4 En rondom die 

troon was daar vier en twintig trone, en 

op die trone het ek die vier en twintig 

ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en 

hulle het goue krone op hulle hoofde gehad.

DIE OPENBARING 4:10 val die vier en 

twintig ouderlinge neer voor Hom wat op 

die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle 

ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die 

troon en sê:

11 U is waardig, o Here, om te ontvang die 

heerlikheid en die eer en die krag, want U 

het alles geskape en deur u wil bestaan hulle 

en is hulle geskape.

DIE OPENBARING 12:1 En ‘n groot teken 

het in die hemel verskyn: ‘n vrou wat met 

die son bekleed was, en die maan was onder 

haar voete, en op haar hoof ‘n kroon van 

twaalf sterre;

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Matteus 27:29; 1 Tessalonisense 2:19; 
Die openbaring 6:2; Die openbaring 14:14.

B20 Die Koning se liefde vir Sy mense.

B23 Die genade van God en die Messias.

E20 Die Messias sal ‹n nuwe gelofte maak.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 62:4 Jy sal nie meer genoem 

word Verlatene nie, en jou land sal nie meer 

genoem word Wildernis nie. Maar jy sal 

genoem word: my welbehae, en jou land: die 

getroude; want die Here het ‘n behae in jou, 

en jou land sal getroud wees.

5 Want soos ‘n jonkman ‘n jongedogter trou, 

so sal jou kinders jou trou; en soos die 

bruidegom bly is oor die bruid, sal jou God 

oor jou bly wees.

6 o Jerusalem, Ek het wagte op jou mure 

uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en 

die hele nag nie sal swyg nie. o Julle wat die 

HERE herinner aan sy beloftes—moenie rus 
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nie

7 en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy 

Jerusalem bevestig en maak tot ‘n lof op 

aarde!

8 Die HERE het gesweer by sy regterhand 

en by sy magtige arm: Waarlik, Ek sal jou 

koring nie meer gee dat jou vyande dit eet 

nie, en uitlanders sal jou mos nie drink 

waarvoor jy gewerk het nie.

9 Maar hulle wat dit insamel, sal dit eet en die 

HERE prys; en hulle wat dit oes, sal dit drink 

in my heilige voorhowe.

HOSEA 2:19 En Ek sal My met jou verloof 

in trou; dan sal jy die HERE ken.

20 En in dié dag sal Ek verhoor, spreek die 

HERE, Ek sal die hemel verhoor en dié sal 

die aarde verhoor.

JESAJA 54:6 Want soos ‘n verlate vrou 

en ‘n bedroefde van gees het die HERE jou 

geroep, en soos ‘n vrou uit die jeugtyd as sy 

versmaad was, sê jou God.

7 Vir ‘n klein oomblik het Ek jou verlaat, maar 

met groot ontferminge sal Ek jou vergader.

SEFANJA 3:17 Die HERE jou God is by jou, 

‘n held wat verlossing skenk. Hy verheug 

Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy 

liefde; Hy juig oor jou met gejubel.

LUKAS 12:32 Moenie vrees nie, klein 

kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae 

daarin gehad om aan julle die koninkryk te 

gee.

LUKAS 15:7 Ek sê vir julle dat daar net 

so blydskap sal wees in die hemel oor een 

sondaar wat hom bekeer, meer as oor nege 

en negentig regverdiges wat die bekering nie 

nodig het nie.

JOHANNES 3:29 Hy wat die bruid het, is 

die bruidegom; maar die vriend van die 

bruidegom wat na hom staan en luister, 

verbly hom baie oor die stem van die 

bruidegom. So is dan hierdie blydskap van 

my volkome.

JOHANNES 15:11 Dit het Ek vir julle gesê, 

dat my blydskap in julle kan bly en julle 

blydskap volkome kan word.

ROMEINE 9:27 En Jesaja roep oor Israel uit: 

Al is die getal van die kinders van Israel soos 

die sand van die see, net die oorblyfsel sal 

gered word;

DIE OPENBARING 19:7 Laat ons bly wees 

en ons verheug en aan Hom die heerlikheid 

gee, want die bruilof van die Lam het gekom 

en sy vrou het haar gereed gemaak.

DIE OPENBARING 21:9 En een van die 

sewe engele wat die sewe skale gehad het, 

vol van die sewe laaste plae, het na my 

gekom en met my gespreek en gesê: Kom 

hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou 

van die Lam.

Sien ook: #1; #2; #3; #5; Deuteronomium 4:31; Deuteronomium 
30:9; Deuteronomium 31:6,8,16-18; Josua 1:5; 1 Samuel 12:22; 
1 Konings 19:10; 1 Kronieke 16:31; Psalms 16:11; Psalms 94:14; 

Jesaja 49:14-16; Jesaja 53:10; Jesaja 54:1,6,7; Jesaja 60:10; Jesaja 
62:12; Jeremia 32:41; Esegiël 20:41; Hosea 1:7-11; Johannes 17:13; 

Romeine 14:17; Filippense 2:2; Die openbaring 21:2.
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

E22 Die arbeid van die Messias sal geseën 

word. 

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

     

JESAJA 62:10 Gaan in, gaan in deur die 

poorte, berei die weg van die volk! Vul op, 

vul op die grootpad, gooi die klippe weg, 

steek ‘n banier op oor die volke!

11 Kyk, die HERE laat dit hoor tot by die einde 

van die aarde: Sê aan die dogter van Sion: 

Kyk, jou heil kom; kyk, sy loon is by Hom en 

sy beloning is voor sy aangesig.

12 En hulle sal genoem word: die heilige volk, 

die verlostes van die HERE; en jy sal genoem 

word: die begeerde, die stad wat nie verlaat 

is nie.

EKSODUS 17:15 En Moses het ‘n altaar gebou 

en dit genoem: Die HERE is my banier.

JESAJA 11:10 En in dié dag sal die nasies 

vra na die wortel van Isai, wat daar staan 

as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal 

heerlik wees.

MATTEUS 1:21 en sy sal ‘n seun baar, en jy 

moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat 

sy volk van hulle sondes sal verlos.

MATTEUS 3:3 Want dit is hy van wie deur 

die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het: 

Die stem van een wat roep in die woestyn: 

Berei die weg van die Here, maak sy paaie 

reguit!

MATTEUS 21:5 Sê vir die dogter van Sion: 

Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, 

en Hy sit op ‘n esel, ja, ‘n jong esel, die vul 

van ‘n pakdier.

LUKAS 1:17 En hy sal voor Hom uit gaan 

in die gees en die krag van Elía, om die harte 

van die vaders terug te bring tot die kinders 

en die ongehoorsames tot die gesindheid 

van die regverdiges, om vir die Here ‘n 

toegeruste volk te berei.

JOHANNES 3:14 En soos Moses die slang in 

die woestyn verhoog het, so moet die Seun 

van die mens verhoog word,

ROMEINE 10:18 Maar ek sê: Het hulle 

miskien nie gehoor nie? Ja, seker! Oor die 

hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by 

die eindes van die wêreld hulle woorde.

DIE OPENBARING 22:12 En kyk, Ek kom 

gou, en my loon is by My, om elkeen te 

vergeld soos sy werk sal wees.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Deuteronomium 7:6; 
Deuteronomium 26:19; Deuteronomium 28:9; Psalms 98:1-3; 

Hooglied van Salomo 5:10; Jesaja 18:3; Jesaja 49:22; Jesaja 57:14; 
Jesaja 59:19; Markus 16:15; Romeine 10:11-18.

D05 Die Messias sal die Verlosser wees.

D06 Die Messias sal die Raadgewer wees.

F11 Die leiding van die Messias.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

JESAJA 63:1 Wie is dit wat daar aankom 

uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? 

Hy daar, pragtig in sy gewaad, wat agteroor 

buig in die volheid van sy krag? Dit is Ek wat 
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in geregtigheid spreek, wat magtig is om te 

verlos.

2 Waarom is u gewaad so rooi, en u klere soos 

dié van een wat die wynpers trap?

3 Ek het die pers alleen getrap, en van die 

volke was niemand by My nie; en Ek het 

hulle getrap in my toorn en hulle vertrap 

in my grimmigheid, sodat hulle lewensap 

op my klere gespat en Ek my hele gewaad 

bevlek het.

4 Want die dag van wraak was in my hart, en 

die jaar van my verlossing het gekom.

5 En Ek het uitgekyk, maar daar was geen 

helper nie; en Ek het My verbaas, maar daar 

was niemand wat ondersteun nie. Toe het 

my arm My gehelp en my grimmigheid het 

My ondersteun.

6 En Ek het volke vertrap in my toorn en hulle 

dronk gemaak in my grimmigheid; en Ek 

het hulle lewensap op die aarde laat afloop.

LUKAS 12:50 Maar Ek het ‘n doop om mee 

gedoop te word, en hoe benoud word Ek 

totdat dit volbring is!

JOHANNES 16:32 Kyk, die uur kom en het nou 

gekom dat julle uitmekaar gejaag sal word, 

elkeen na sy eie toe, en My alleen sal laat; 

tog is Ek nie alleen nie, omdat die Vader met 

My is.

HEBREËRS 1:3 Hy, wat die afskynsel is van 

sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese 

en alle dinge dra deur die woord van sy krag, 

nadat Hy deur Homself die reiniging van 

ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die 

regterhand van die Majesteit in die hoogte,

DIE OPENBARING 14:19 En die engel 

het sy sekel oor die aarde laat gaan en 

die wingerdstok van die aarde afgeoes en 

dit gegooi in die groot parskuip van die 

grimmigheid van God.

20 En die parskuip is buitekant die stad getrap, 

en bloed het uit die parskuip gekom tot aan 

die tooms van die perde, twee honderd myl 

ver.

DIE OPENBARING 19:13 En Hy was bekleed 

met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy 

Naam is: Die Woord van God.

14 En die leërs in die hemel het Hom gevolg op 

wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.

15 En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard 

om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal 

hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die 

parskuip van die wyn van die grimmigheid 

en van die toorn van God, die Almagtige.

Sien ook: #1; #5; Jesaja 59:16,17; Die openbaring 6:9-17; Die 
openbaring 18:20.

E26 Die verlossingswerk van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JESAJA 63:7 Ek sal die goedertierenhede 

van die HERE prys, die roemryke dade van 

die HERE, ooreenkomstig alles wat die 

HERE aan ons bewys het, en die veelvuldige 

goedheid jeens die huis van Israel wat Hy 

aan hulle bewys het, na sy barmhartighede 

en na die grootheid van sy goedertierenhede.

8 Want Hy het gesê: Hulle is tog my volk, 

kinders wat nie sal lieg nie. So het Hy dan 

vir hulle ‘n Heiland geword.

9 In al hulle benoudheid was Hy benoud, en 

die Engel van sy aangesig het hulle verlos; 

deur sy liefde en deur sy medelyde het Hy 
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hulle verlos; en Hy het hulle opgehef en 

hulle gedra, al die dae van die ou tyd.

MATTEUS 14:14 En toe Jesus uitgaan, het Hy 

‘n groot skare gesien en innig jammer vir 

hulle gevoel, en Hy het hulle siekes gesond 

gemaak.

ROMEINE 11:1 Ek vra dan: Het God miskien 

sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want 

ek is ook ‘n Israeliet uit die nageslag van 

Abraham, van die stam van Benjamin.

2 God het sy volk wat Hy vantevore geken het, 

nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die 

Skrif in die gedeelte oor Elía sê nie? hoe hy 

by God optree teen Israel en sê:

ROMEINE 11:28 Wat die evangelie betref, is 

hulle wel vyande ter wille van julle; maar wat 

die uitverkiesing betref, bemindes ter wille 

van die vaders.

TITUS 3:4 Maar toe die 

goedertierenheid van God, ons Verlosser, en 

sy liefde tot die mens verskyn het—

5 nie op grond van die werke van geregtigheid 

wat ons gedoen het nie, maar na sy 

barmhartigheid het Hy ons gered deur die 

bad van die wedergeboorte en die vernuwing 

deur die Heilige Gees

6 wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur 

Jesus Christus, ons Verlosser;

7 sodat ons, geregverdig deur sy genade, 

erfgename kan word ooreenkomstig die 

hoop van die ewige lewe.

HEBREËRS 2:17 Daarom moes Hy in alle 

opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy 

‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon 

wees in die dinge wat in betrekking tot God 

staan, om die sondes van die volk te versoen.

18 Want deurdat Hy self onder versoeking gely 

het, kan Hy dié help wat versoek word.

HEBREËRS 4:15 Want ons het nie ‘n 

hoëpriester wat nie met ons swakhede 

medelye kan hê nie, maar een wat in alle 

opsigte versoek is net soos ons, maar sonder 

sonde.

HEBREËRS 5:8 Hy, al was Hy die Seun, het 

gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het;

1 JOHANNES 4:9 Hierin is die liefde van God 

tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore 

Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons 

deur Hom kan lewe.

10 Hierin is die liefde: nie dat ons God 

liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad 

het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening 

vir ons sondes.

1 JOHANNES 4:14 En ons het aanskou en ons 

getuig dat die Vader die Seun as Verlosser 

van die wêreld gestuur het.

DIE OPENBARING 1:5 en van Jesus 

Christus, die getroue getuie, die 

eersgeborene uit die dode en die Owerste 

oor die konings van die aarde! Aan Hom 

wat ons liefgehad het en ons van ons sondes 

gewas het in sy bloed

Sien ook: #1; #2; Genesis 22:11-17; Genesis 48:16; Jesaja 41:8; 
Jesaja 43:11; Jesaja 46:3,4; Jeremia 14:8; Hosea 13:4; Maleagi 3:1.
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

F03 Die Messias sal verwerp word.

JESAJA 65:1 Ek het My laat raadpleeg 

deur wie na My nie gevra het nie; Ek het My 

laat vind deur die wat My nie gesoek het nie; 

aan ‘n nasie wat na my Naam nie genoem is 

nie, het Ek gesê: Hier is Ek, Hier is Ek!

2 Ek het my hande die hele dag uitgebrei na 

‘n opstandige volk wat wandel op ‘n weg wat 

nie goed is nie, agter hulle eie gedagtes aan;

DEUTERONOMIUM 32:21 Hulle het my ywer 

gewek deur wat nie-God is, My geterg deur 

hulle nietige afgode. Ék sal dan hulle ywer 

wek deur die wat ‘n nie-volk is, deur ‘n 

dwase nasie sal Ek hulle terg.

MATTEUS 23:37 Jerusalem, Jerusalem, jy 

wat die profete doodmaak en stenig dié wat 

na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou 

kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar 

kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en 

julle wou nie!

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:40 

Pas dan op dat daar nie oor julle kom wat 

deur die profete gesê is nie:

41 Kyk dan, julle veragters, en wees verwonderd 

en verdwyn! Want Ek gaan iets in julle dae 

doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo as 

iemand julle dit vertel nie.

ROMEINE 9:24 ons naamlik wat Hy geroep 

het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit 

die heidene?

25 Soos Hy ook in Hoséa sê: Ek sal die wat nie 

my volk is nie, my volk noem; en haar wat 

nie bemin is nie, beminde;

26 en in die plek waar aan hulle gesê is: Julle is 

nie my volk nie! daar sal hulle genoem word 

kinders van die lewende God.

ROMEINE 10:20 En Jesaja durf selfs sê: Ek het 

My laat vind deur die wat My nie gesoek het 

nie; Ek het verskyn aan die wat na My nie 

gevra het nie.

21 Maar van Israel sê Hy: Die hele dag het Ek 

my hande uitgebrei na ‘n ongehoorsame en 

teësprekende volk.

Sien ook: Spreuke van Salomo 1:24; Lukas 13:34; Lukas 19:41,42.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 65:8 So spreek die HERE: Soos 

wanneer iemand mos vind in ‘n tros druiwe 

en sê: Verniel dit nie, want daar is ‘n seën 

in—sal Ek doen ter wille van my knegte, om 

nie alles te verniel nie.

9 En Ek sal ‘n nakroos uit Jakob laat voortkom 

en uit Juda die erfbesitter van my berge; en 

my uitverkorenes sal dit erflik in besit neem 

en my knegte daar woon.

10 En Saron sal ‘n weiveld vir kleinvee word, en 

die dal Agor ‘n lêplek vir beeste, vir my volk 

wat My gesoek het.

GENESIS 49:10 Die septer sal van Juda nie 

wyk nie, nóg die veldheerstaf tussen sy voete 

uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke 

gehoorsaam wees.

JESAJA 35:2 dit sal lustig bloei en juig, ja, 

met gejuig en gejubel; die heerlikheid van 

die Líbanon is aan hom gegee, die sieraad 

van Karmel en Saron; hulle dáár sal sien die 
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heerlikheid van die HERE, die sieraad van 

onse God.

HOSEA 2:15 En in dié dag, spreek die 

HERE, sal jy My noem: My man; en jy sal 

my nie meer noem: My Baäl nie.

ROMEINE 9:27 En Jesaja roep oor Israel uit: 

Al is die getal van die kinders van Israel soos 

die sand van die see, net die oorblyfsel sal 

gered word;

28 want Hy volbring ‘n saak en verkort dit in 

geregtigheid, omdat die Here ‘n saak wat 

verkort is, op die aarde sal doen.

29 En soos Jesaja tevore gesê het: As die Here 

van die leërskare vir ons nie ‘n nageslag 

oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons 

geword het en aan Gomorra gelyk gewees 

het.

ROMEINE 11:5 Net so is daar dan ook 

in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, 

ooreenkomstig die verkiesing van die 

genade.

ROMEINE 11:24 Want as jy afgekap is van die 

olyfboom wat van nature wild was, en teen 

die natuur op die mak olyfboom ingeënt kan 

word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit 

van nature is, op hul eie olyfboom ingeënt 

word?

25 Want ek wil nie hê, broeders, dat julle 

hierdie verborgenheid nie moet weet nie, 

sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die 

verharding ten dele oor Israel gekom het 

totdat die volheid van die heidene ingegaan 

het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

GALASIËRS 3:29 En as julle aan Christus 

behoort, dan is julle die nageslag van 

Abraham en volgens die belofte erfgename.

GALASIËRS 4:7 Daarom is jy nie meer 

dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, 

dan ook erfgenaam van God deur Christus.

HEBREËRS 1:1 Nadat God baiekeer en op 

baie maniere in die ou tyd gespreek het tot 

die vaders deur die profete, het Hy in hierdie 

laaste dae tot ons gespreek deur die Seun

2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, 

deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

1 PETRUS 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore 

geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige 

volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te 

verkondig die deugde van Hom wat julle uit 

die duisternis geroep het tot sy wonderbare 

lig,

Sien ook: #1; #2; #3; Matteus 24:21; Markus 13:20; Romeine 11.

H01 Die wederkoms van die Messias word 

voorspel.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H05 Die komende glorie en mag van die 

Messias.

   

JESAJA 65:17 Want kyk, Ek skep nuwe 

hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige 

dinge sal nie gedink word en hulle sal in die 

hart nie opkom nie.

18 Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat 

Ek skep; want kyk, Ek skep Jerusalem om te 

juig, en sy mense om bly te wees.

JESAJA 65:19-22
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JESAJA 65:23 Hulle sal hul nie tevergeefs 

vermoei of baar vir skielike ondergang nie; 

want hulle is ‘n geslag van die wat deur die 

HERE geseën is, en hulle nakomelinge is by 

hulle.

24 En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; 

terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek.

25 Die wolf en die lam sal saam wei, en die 

leeu sal strooi eet soos ‘n bees, en stof sal die 

voedsel van die slang wees; hulle sal geen 

kwaad doen of verderf aanrig op my hele 

heilige berg nie, sê die HERE.

JESAJA 61:9 En hulle nageslag sal bekend 

word onder die nasies en hulle nakomelinge 

onder die volke; almal wat hulle sien, sal 

hulle daarvoor aansien dat hulle ‘n geslag is 

wat die HERE geseën het.

2 PETRUS 3:12 julle wat die koms van die 

dag van God verwag en verhaas, waardeur 

die hemele deur vuur sal vergaan en die 

elemente sal brand en versmelt.

13 Maar ons verwag volgens sy belofte 

nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin 

geregtigheid woon.

DIE OPENBARING 7:16 Hulle sal nie meer 

honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal 

die son of enige hitte op hulle val nie;

17 want die Lam wat in die middel van die 

troon is, sal hulle laat wei en hulle na 

lewende waterfonteine lei, en God sal alle 

trane van hulle oë afvee.

DIE OPENBARING 21:1 En ek het ‘n 

nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want 

die eerste hemel en die eerste aarde het 

verbygegaan; en die see was daar nie meer 

nie.

2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die 

nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit 

die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir 

haar man versier is.

3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor 

sê: Kyk, die tabernakel van God is by die 

mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal 

sy volk wees; en God self sal by hulle wees as 

hulle God.

4 En God sal al die trane van hulle oë afvee, 

en daar sal geen dood meer wees nie; ook 

droefheid en geween en moeite sal daar nie 

meer wees nie, want die eerste dinge het 

verbygegaan.

Sien ook: #1; #2; #3; #5.

E17 Die Messias sal ‘n tempel vir God bou.

JESAJA 66:1 So sê die HERE: Die hemel 

is my troon en die aarde die voetbank van 

my voete. Waar is dan die huis wat julle vir 

My sal bou? En waar die plek wat my rusplek 

sal wees?

MATTEUS 24:2 En Jesus sê vir hulle: Sien 

julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek sê vir 

julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op 

die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal 

word nie.

MARKUS 14:58 Ons het Hom hoor sê: Ek sal 

hierdie tempel wat met hande gemaak is, 

afbreek en in drie dae ‘n ander een opbou 

wat nie met hande gemaak is nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 7:47 En 

Salomo het ‘n huis vir Hom gebou.

48 Maar die Allerhoogste woon nie in tempels 

JESAJA



288

wat met hande gemaak is nie, soos die 

profeet sê:

49 Die hemel is my troon en die aarde die 

voetbank van my voete. Watter soort huis sal 

julle vir My bou, sê die Here, of hoedanig is 

die plek van my rus?

DIE HANDELINGE APOSTELS 17:24 

Die God wat die wêreld gemaak het en alles 

wat daarin is, Hy wat Here van hemel en 

aarde is, woon nie in tempels met hande 

gemaak nie.

DIE OPENBARING 21:22 En ‘n tempel het 

ek nie daarin gesien nie, want die Here God, 

die Almagtige, is sy tempel, en die Lam.

Sien ook: 1 Korintiërs 3:16-19; 2 Korintiërs 6:16; Effesiërs 2:21; Die 
openbaring 15:5-8.

B15 Die Messias sal gevul wees met 

barmhartigheid.

JESAJA 66:2 Want my hand het al hierdie 

dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, 

spreek die HERE. Maar op hierdie een sal Ek 

let: op hom wat arm is en verslae van gees, 

en wat bewe vir my woord.

MATTEUS 5:3 Salig is die wat arm van gees 

is, want aan hulle behoort die koninkryk van 

die hemele.

DIE HANDELINGE APOSTELS 9:6 En terwyl 

hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil 

U hê moet ek doen? En die Here antwoord 

hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal 

jou gesê word wat jy moet doen.

DIE HANDELINGE APOSTELS 16:29   En toe 

hy lig gevra het, spring hy na binne en val 

bewende voor Paulus en Silas neer.

30 En hy het hulle na buite gebring en gesê: 

Menere, wat moet ek doen om gered te 

word?

1 KORINTIËRS 1:18 Want die woord 

van die kruis is wel dwaasheid vir die wat 

verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is 

dit die krag van God;

19 want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid 

van die wyse mense vernietig en die verstand 

van die verstandige mense tot niet maak.

FILIPPENSE 2:12 Daarom, my geliefdes, soos 

julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my 

teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer 

nou in my afwesigheid, werk julle eie heil 

uit met vrees en bewing;

HEBREËRS 1:2 wat Hy as erfgenaam van 

alles aangestel het, deur wie Hy ook die 

wêreld gemaak het.

1 PETRUS 3:4 maar die verborge mens 

van die hart in die onverganklike versiering 

van ‘n sagmoedige en stille gees, wat baie 

kosbaar is voor God.

Sien ook: Jesaja 40:26; Kolossense 1:17.
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

E19 Die Messias sal vertroosting bied.

E24 Die Messias sal vrede bring.

     

JESAJA 66:10 Wees bly saam met 

Jerusalem en juig oor haar, almal wat haar 

liefhet! Wees vrolik saam met haar, baie 

vrolik, almal wat oor haar treurig gewees het!

11 sodat julle kan suig en versadig word aan die 

bors van haar vertroostinge; sodat julle kan 

uitdrink en julle verlustig in die oorvloed van 

haar heerlikheid.

12 Want so sê die HERE: Kyk, die vrede lei Ek 

na haar toe soos ‘n rivier en die rykdom 

van die nasies soos ‘n oorlopende stroom; 

en julle sal suig, julle sal op die heup gedra 

word en op die knieë getroetel word.

13 Soos iemand wat deur sy moeder getroos 

word, so sal Ek julle troos; en julle sal in 

Jerusalem getroos word.

JESAJA 66:14-17

JESAJA 60:16 En jy sal die melk van nasies 

suig en die bors van konings suig en sal 

weet dat Ek, die HERE, jou Heiland is, en 

jou Losser die Magtige van Jakob.

SAGARIA 14:11 En hulle sal daarin woon, en 

daar sal geen banvloek meer wees nie, en 

Jerusalem sal in veiligheid woon.

JOHANNES 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my 

vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld 

gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie 

ontsteld word en bang wees nie.

ROMEINE 5:1 Omdat ons dan uit die geloof 

geregverdig is, het ons vrede by God deur 

onse Here Jesus Christus;

1 PETRUS 2:2 en verlang sterk soos 

pasgebore kindertjies na die onvervalste 

melk van die woord, dat julle daardeur kan 

opgroei,

DIE OPENBARING 21:24 En die nasies van 

die wat gered word, sal in die lig daarvan 

wandel, en die konings van die aarde bring 

hulle heerlikheid en eer daarin.

25 En bedags want nag sal daar nie meer wees 

nie sal sy poorte nooit gesluit word nie;

26 en hulle sal die heerlikheid en die eer van 

die nasies daarin bring.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H01 Die wederkoms van die Messias word 

voorspel.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JESAJA 66:15 Want kyk, die HERE sal kom 

in vuur, en sy waens soos ‘n stormwind, 

om in hittigheid sy toorn te openbaar en in 

vuurvlamme sy dreiging.

JESAJA 66:16-17

JESAJA 66:18 Maar Ek ken hulle werke 

en hulle gedagtes; die tyd kom dat Ek al die 

nasies en tonge versamel; en hulle sal kom 

en my heerlikheid sien.

19 En Ek sal ‘n teken onder hulle doen, en 

vrygeraaktes uit hulle stuur na die nasies, 

na Tarsis, Pul en Lud, wat die boog span, 
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na Tubal en Jawan, na die ver kuslande wat 

my tyding nie gehoor en my heerlikheid nie 

gesien het nie; en hulle sal my heerlikheid 

onder die nasies verkondig.

JESAJA 66:20-21

JESAJA 66:22 Want soos die nuwe hemel 

en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my 

aangesig sal bestaan, spreek die HERE, so 

sal julle nageslag en julle naam bestendig 

wees.

23 En elke maand op die nuwemaan en elke 

week op die sabbat sal alle vlees kom om te 

aanbid voor my aangesig, sê die HERE.

24 En hulle sal uitgaan en die lyke sien van 

die mense wat teen My opgestaan het; want 

hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal 

nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik 

wees vir alle vlees.

JESAJA 2:2 En aan die einde van die 

dae sal die berg van die huis van die HERE 

vasstaan op die top van die berge en verhewe 

wees bo die heuwels, en al die nasies sal 

daarheen toestroom.

JOHANNES 17:2 soos U Hom mag oor alle 

vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U 

Hom gegee het, die ewige lewe kan gee.

3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die 

enige waaragtige God, en Jesus Christus wat 

U gestuur het.

4 Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk 

wat U My gegee het om te doen, het Ek 

volbring.

ROMEINE 15:8 En ek sê dat Jesus Christus 

‘n dienaar geword het van die besnydenis ter 

wille van die waaragtigheid van God, om die 

beloftes aan die vaders te bevestig;

9 en dat die heidene ter wille van sy 

barmhartigheid God kan verheerlik, soos 

geskrywe is: Daarom sal ek U loof onder die 

nasies en tot eer van u Naam psalmsing.

10 En ook sê Hy: Verbly julle, o nasies, saam 

met sy volk;

11 en ook: Loof die Here, alle nasies, en prys 

Hom, alle volke.

12 En Jesaja sê ook: Die wortel van Isai sal daar 

wees, en Hy wat opstaan om oor die nasies 

te heers, op Hom sal die nasies hoop.

2 KORINTIËRS 5:17 Daarom, as iemand 

in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die 

ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles 

nuut geword.

2 TESSALONISENSE 1:6 aangesien dit reg 

is by God om aan die wat julle verdruk, 

verdrukking te vergelde,

7 en aan julle wat verdruk word, verligting te 

gee saam met ons in die openbaring van die 

Here Jesus uit die hemel met sy magtige 

engele

8 in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen 

op die wat God nie ken nie en op die wat 

aan die evangelie van onse Here Jesus nie 

gehoorsaam is nie.

9 Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige 

verderf, weg van die aangesig van die Here 

en van die heerlikheid van sy sterkte,

HEBREËRS 8:13 As Hy sê ‘n nuwe verbond, 

het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud 

word en verouder, is naby die verdwyning.

2 PETRUS 3:10 Maar die dag van die Here 

sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die 

hemele met gedruis sal verbygaan en die 

elemente sal brand en vergaan, en die aarde 

en die werke wat daarop is, sal verbrand.
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11 Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, 

hoedanig moet julle nie wees in heilige 

wandel en godsvrug nie? —

12 julle wat die koms van die dag van God 

verwag en verhaas, waardeur die hemele 

deur vuur sal vergaan en die elemente sal 

brand en versmelt.

13 Maar ons verwag volgens sy belofte 

nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin 

geregtigheid woon.

DIE OPENBARING 19:15 En uit sy mond 

gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies 

daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n 

ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van 

die wyn van die grimmigheid en van die 

toorn van God, die Almagtige.

DIE OPENBARING 21:1 En ek het ‘n 

nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want 

die eerste hemel en die eerste aarde het 

verbygegaan; en die see was daar nie meer 

nie.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Die handelinge apostels 11:25,26.
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H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JEREMIA 3:14 Keer terug, o afkerige 

kinders, spreek die HERE, want Ek is heer 

oor julle; en Ek sal julle neem, een uit ‘n 

stad en twee uit ‘n geslag en sal julle in Sion 

bring.

15 En Ek sal aan julle gee herders na my hart, 

wat julle sal oppas met kennis en verstand.

16 En as julle vermenigvuldig en vrugbaar word 

in die land in dié dae, spreek die HERE, dan 

sal hulle nie meer sê: Die verbondsark van 

die HERE nie. Ook sal dit in die hart nie 

opkom nie, en hulle sal daaraan nie dink en 

dit nie soek nie, en dit sal nie weer gemaak 

word nie.

17 In dié tyd sal hulle Jerusalem noem die 

troon van die HERE; en al die nasies sal 

daarheen saamkom vanweë die Naam van 

die HERE in Jerusalem; en hulle sal nie 

meer wandel na die verharding van hul bose 

hart nie.

18 In dié dae sal die huis van Juda gaan na die 

huis van Israel, en hulle sal saam uit die 

Noordland kom in die land wat Ek aan julle 

vaders as erfenis gegee het.

19 Ék het wel gedink: o Hoe gaan Ek jou met 

seuns gelykstel en aan jou gee ‘n kosbare 

land, ‘n allersierlikste erfenis van die nasies! 

Ook het Ek gedink: Jy sal My noem: My 

Vader! en jy sal van My nie afvallig word nie.

JESAJA 17:6 Maar ‘n na-oes sal daarin 

oorbly soos by die afslaan van die olywe: 

twee, drie vruggies bo in die top; vier, vyf in 

die takke van die vrugteboom, spreek die 

HERE, die God van Israel.

ESEGIËL 34:11 Want so sê die Here HERE: 

Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my skape vra en 

vir hulle sorg.

12 Soos ‘n herder vir sy trop skape sorg op die 

dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal 

Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit 

al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op 

die dag van wolke en donkerheid.

SAGARIA 13:7 Ontwaak, o swaard, teen my 

herder, en teen die man wat my metgesel is! 

spreek die HERE van die leërskare. Slaan die 

herder, sodat die skape verstrooi word; en Ek 

sal my hand weer uitstrek oor die geringes.

JOHANNES 4:21 Jesus sê vir haar: Vrou, glo 

My, daar kom ‘n uur wanneer julle nie op 

hierdie berg en ook nie in Jerusalem die 

Vader sal aanbid nie.

22 Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons 

aanbid wat ons weet, want die saligheid is 

uit die Jode.

23 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, 

wanneer die ware aanbidders die Vader in 

gees en waarheid sal aanbid; want die Vader 

soek ook mense wat Hom só aanbid.

JOHANNES 10:1 Voorwaar, voorwaar Ek sê 

vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal 

ingaan nie, maar van ‘n ander kant af 

inklim, hy is ‘n dief en ‘n rower.

2 Maar hy wat by die deur ingaan, is ‘n herder 

van die skape.

3 Vir hom maak die deurwagter oop, en die 

skape luister na sy stem; en hy roep sy eie 

skape by hulle naam en lei hulle uit.

4 En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, 

loop hy voor hulle uit; en die skape volg 

hom, omdat hulle sy stem ken.

5 Hulle sal ‘n vreemde nooit volg nie, maar 
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van hom wegvlug, omdat hulle die stem van 

die vreemdes nie ken nie.

JOHANNES 21:15 Toe hulle dan klaar was met 

die môre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: 

Simon, seun van Jona, het jy My waarlik 

lief, meer as hulle hier? Hy antwoord Hom: 

Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir 

hom: Laat my lammers wei.

16 Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, 

seun van Jona, het jy My waarlik lief? Hy 

antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U 

liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op.

17 Hy vra hom die derde maal: Simon, seun 

van Jona, het jy My lief? Petrus het bedroef 

geword, omdat Hy hom die derde maal vra: 

Het jy My lief? En hy antwoord Hom: Here, 

U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Jesus 

sê vir hom: Laat my skape wei.

ROMEINE 9:27 En Jesaja roep oor Israel uit: 

Al is die getal van die kinders van Israel soos 

die sand van die see, net die oorblyfsel sal 

gered word;

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

HEBREËRS 9:11 Maar Christus, wat opgetree 

het as Hoëpriester van die toekomstige 

weldade, het deur die groter en volmaakter 

tabernakel wat nie met hande gemaak is 

nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping 

behoort nie,

12 ook nie met die bloed van bokke en kalwers 

nie, maar met sy eie bloed, een maal 

ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige 

verlossing teweeggebring.

Sien ook: #1; #2; #3; #5; Esegiël 34:13,14; Hosea 2:19,20; Sagaria 
13:8,9; Lukas 15:11-32; Die handelinge apostels 20:28; Romeine 

11:4-6; Effesiërs 4:11,12; 1 Petrus 5:1-4.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

JEREMIA 4:1 As jy jou bekeer, Israel, 

spreek die HERE, bekeer jou tot My; en as jy 

jou verfoeisels van my aangesig af verwyder, 

hoef jy nie rond te swerwe nie.

2 Dan sal jy sweer: So waar as die HERE leef! 

in waarheid, in reg en in geregtigheid; en die 

nasies sal hulleself in Hom seën en hulle in 

Hom beroem.

DIE HANDELINGE APOSTELS 11:1 En die 

apostels en die broeders wat in Judéa was, 

het gehoor dat die heidene ook die woord 

van God aangeneem het.

DIE HANDELINGE APOSTELS 11:18 

En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en 

God verheerlik en gesê: So het God dan ook 

aan die heidene die bekering tot die lewe 

geskenk.

DIE HANDELINGE APOSTELS 

13:46 Maar Paulus en Bárnabas het vry-uit 

gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat 

die woord van God aan julle eers verkondig 

moes word. Aangesien julle dit egter 

verwerp en julleself die ewige lewe nie 

waardig ag nie—kyk, ons wend ons tot die 

heidene.

47 Want so het die Here aan ons bevel gegee: 

Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat 
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U tot redding sal wees tot aan die einde van 

die aarde.

48 En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; 

en hulle het die woord van die Here geprys; 

en daar het gelowig geword almal wat 

verordineer was tot die ewige lewe.

49 En die woord van die Here is deur die hele 

land verbrei.

DIE HANDELINGE APOSTELS 

14:27 En toe hulle daar kom en die 

gemeente saamgeroep het, het hulle verslag 

gedoen van al die dinge wat God met hulle 

gedoen het, en dat Hy ‘n deur van geloof vir 

die heidene geopen het.

GALASIËRS 3:8 En die Skrif wat vooruit 

gesien het dat God die heidene uit die geloof 

sou regverdig, het vooraf aan Abraham die 

evangelie verkondig met die woorde: In jou 

sal al die volke geseën word.

Sien ook: Genesis 22:18; Psalms 72:17.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

JEREMIA 10:7 Wie sou U nie vrees nie, o 

Koning van die nasies? Want U kom dit toe; 

want onder al die wyse manne van die nasies 

en in hulle hele koninkryk is geeneen soos 

U nie.

MATTEUS 28:18 En Jesus het nader gekom en 

met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee 

alle mag in die hemel en op aarde.

LUKAS 12:5 maar Ek sal julle wys wie 

julle moet vrees: vrees Hom wat, nadat Hy 

doodgemaak het, by magte is om in die hel 

te werp; ja, Ek sê vir julle, vrees Hom!

JOHANNES 17:1 Dit het Jesus gespreek, en 

Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: 

Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, 

sodat u Seun U ook kan verheerlik—

2 soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, 

sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, 

die ewige lewe kan gee.

DIE OPENBARING 15:4 Wie sal U nie vrees 

nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 

Want U alleen is heilig; want al die nasies sal 

kom en voor U aanbid, omdat u regverdige 

dade openbaar geword het.

Sien ook: #1; #4; Psalms 22:29; Jesaja 2:4; Jeremia 10:6; 1 
Korintiërs 1:19,20.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JEREMIA 12:15 Maar nadat Ek hulle uitgeruk 

het, sal Ek My weer oor hulle ontferm; en Ek 

sal hulle terugbring, elkeen na sy erfenis en 

elkeen na sy land.

JEREMIA 15:19 Daarom, so sê die HERE: As 

jy terugkeer, sal Ek jou laat terugkeer, sal jy 

voor my aangesig staan; en as jy voortbring 

wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos 

my mond wees. Laat húlle na jou terugkeer, 

maar jy moet nie na hulle terugkeer nie.

20 En Ek sal jou ‘n onneembare kopermuur vir 

hierdie volk maak; en hulle sal teen jou veg, 

maar jou nie oorweldig nie; want Ek is met 
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jou om jou te verlos en om jou te red, spreek 

die HERE.

21 En Ek sal jou red uit die hand van die 

goddelose mense en jou verlos uit die vuis 

van die tiranne.

JEREMIA 24:6 en Ek sal my oog op hulle 

slaan ten goede en hulle terugbring in 

hierdie land; en Ek sal hulle bou en nie 

afbreek nie, en hulle plant en nie uitruk nie.

7 En Ek sal hulle ‘n hart gee om My te ken, dat 

Ek die HERE is; en hulle sal vir My ‘n volk 

wees, en Ek sal vir hulle ‘n God wees, want 

hulle sal na My terugkeer met hul hele hart.

JEREMIA 29:14 En Ek sal My deur julle laat 

vind, spreek die HERE, en julle lot verander 

en julle versamel uit al die nasies en uit al 

die plekke waarheen Ek julle verdryf het, 

spreek die HERE; en Ek sal julle terugbring 

na die plek vanwaar Ek julle in ballingskap 

weggevoer het.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

HEBREËRS 8:8 Want Hy berispe hulle en sê: 

Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek 

met die huis van Israel en die huis van Juda 

‘n nuwe verbond tot stand sal bring,

9 nie volgens die verbond wat Ek met hulle 

vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle 

aan die hand geneem het om hulle uit 

Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie 

gebly by my verbond nie, en Ek het hulle 

veronagsaam, spreek die Here.

10 Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae 

sal sluit met die huis van Israel, spreek die 

Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee 

en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir 

hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk 

wees.

11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en 

elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; 

want almal sal My ken, klein en groot onder 

hulle.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JEREMIA 16:14 Daarom, kyk, daar kom dae, 

spreek die HERE, dat daar nie meer gesê 

sal word: So waar as die HERE leef, wat die 

kinders van Israel uit Egipteland laat optrek 

het nie;

15 maar: So waar as die HERE leef, wat die 

kinders van Israel laat optrek het uit die 

Noordland en uit al die lande waarheen Hy 

hulle verdryf het. Ja, Ek sal hulle terugbring 

in hulle land wat Ek aan hulle vaders gegee 

het.

19 o HERE, my sterkte en my beskutting en my 

toevlug in die dag van benoudheid, tot U sal 

volke van die eindes van die aarde af kom en 

sê: Net leuens het ons vaders geërwe, nietige 

afgode, en daaronder was niks wat voordeel 

kon bring nie.
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PSALMS 22:28 Al die eindes van die aarde 

sal daaraan dink en hulle tot die HERE 

bekeer, en al die geslagte van die nasies sal 

voor u aangesig aanbid.

MATTEUS 28:19 Gaan dan heen, maak 

dissipels van al die nasies, en doop hulle 

in die Naam van die Vader en die Seun en 

die Heilige Gees; en leer hulle om alles te 

onderhou wat Ek julle beveel het.

LUKAS 24:47 en bekering en vergewing 

van sondes in sy Naam verkondig word aan 

al die nasies, van Jerusalem af en verder.

DIE HANDELINGE APOSTELS 9:15 Maar die 

Here sê vir hom: Gaan, want hy is vir My 

‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra 

voor nasies en konings en die kinders van 

Israel.

DIE HANDELINGE APOSTELS 10:45 

En die gelowiges uit die besnydenis, almal 

wat saam met Petrus gekom het, was 

verbaas dat die gawe van die Heilige Gees 

ook op die heidene uitgestort is.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:47 

Want so het die Here aan ons bevel gegee: 

Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat 

U tot redding sal wees tot aan die einde van 

die aarde.

GALASIËRS 3:14 sodat die seën van Abraham 

na die heidene kan kom in Christus Jesus, 

en dat ons die belofte van die Gees deur die 

geloof kan ontvang.

DIE OPENBARING 7:9 Ná hierdie dinge 

het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot 

menigte wat niemand kon tel nie, uit alle 

nasies en stamme en volke en tale; hulle 

het gestaan voor die troon en voor die Lam, 

bekleed met wit klere en met palmtakke in 

hulle hande;

DIE OPENBARING 15:4 Wie sal U nie vrees 

nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 

Want U alleen is heilig; want al die nasies sal 

kom en voor U aanbid, omdat u regverdige 

dade openbaar geword het.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Die handelinge apostels 14:27; Die 
handelinge apostels 28:28; Romeine 10:18; 1 Tessalonisense 2:16.

B08 Die alwetendheid van die Messias.

JEREMIA 17:10 Ek, die HERE, deursoek die 

hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na 

sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.

JOHANNES 2:25 en omdat Hy nie nodig 

gehad het dat iemand van die mens sou 

getuig nie; want Hy self het geweet wat in 

die mens is.

ROMEINE 8:27 En Hy wat die harte 

deursoek, weet wat die bedoeling van die 

Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil 

van God vir die heiliges intree.

HEBREËRS 4:12 Want die woord van God 

is lewend en kragtig en skerper as enige 

tweesnydende swaard, en dring deur tot die 

skeiding van siel en gees en van gewrigte 

en murg, en is ‘n beoordelaar van die 

oorlegginge en gedagtes van die hart.

13 En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom 

nie, maar alles is oop en bloot voor die oë 
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van Hom met wie ons te doen het.

DIE OPENBARING 2:23 En haar kinders sal 

Ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes 

sal weet dat dit Ek is wat niere en harte 

deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee 

volgens sy werke.

Sien ook: Psalms 7:10; Psalms 139:1,2,23,24; Spreuke van Salomo 
17:3; Jeremia 11:20; Jeremia 20:12; Jeremia 32:19.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JEREMIA 23:3 En Ek self sal die oorblyfsel 

van my skape versamel uit al die lande 

waarheen Ek hulle verdryf het; en Ek sal 

hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle 

sal vrugbaar wees en vermenigvuldig.

4 En Ek sal herders oor hulle verwek wat hulle 

sal oppas; en hulle sal nie meer bevrees of 

verskrik wees of vermis word nie, spreek die 

HERE.

7 Daarom kyk, daar kom dae, spreek die 

HERE, dat hulle nie meer sal sê: So waar as 

die HERE leef wat die kinders van Israel uit 

Egipteland laat optrek het nie,

8 maar: So waar as die HERE leef wat die 

geslag van die huis van Israel laat optrek 

en laat kom het uit die Noordland en uit al 

die lande waarheen Ek hulle verdryf het. En 

hulle sal woon in hulle land.

JOHANNES 6:39 En dit is die wil van die 

Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My 

gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, 

maar dit opwek in die laaste dag.

40 En dit is die wil van Hom wat My gestuur 

het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in 

Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal 

hom opwek in die laaste dag.

JOHANNES 10:27 My skape luister na my stem, 

en Ek ken hulle, en hulle volg My.

28 En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal 

nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en 

niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

29 My vader wat hulle aan My gegee het, is 

groter as almal; en niemand kan hulle uit die 

hand van my Vader ruk nie.

30 Ek en die Vader is een.

JOHANNES 17:12 Toe Ek saam met hulle in die 

wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar. 

Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; 

en nie een van hulle het verlore gegaan nie, 

behalwe die seun van die verderf, sodat die 

Skrif vervul sou word.

JOHANNES 18:9 sodat die woord vervul sou 

word wat Hy gespreek het: Uit die wat U My 

gegee het, het Ek niemand verloor nie.

1 PETRUS 1:5 wat in die krag van God 

bewaar word deur die geloof tot die saligheid 

wat gereed is om geopenbaar te word in die 

laaste tyd.

Sien ook: #1; #2; #3; Miga 2:12,13; Johannes 21:15-17; Die 
handelinge apostels 20:28,29; 1 Petrus 5:1-5.
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B04 Die Goddelike eienskappe van die 

Messias.

C01 Die geboorte van die Messias word 

voorspel.

D09 Die Messias sal die Heiland wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JEREMIA 23:5 Kyk, daar kom dae, spreek die 

HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit 

sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en 

verstandig handel en reg en geregtigheid doen 

in die land.

6 In sy dae sal Juda verlos word en Israel 

veilig woon; en dit is sy naam waarmee 

Hy genoem sal word: DIE HERE ONS 

GEREGTIGHEID.

MATTEUS 1:1 Die geslagsregister van Jesus 

Christus, die seun van Dawid, die seun van 

Abraham:

MATTEUS 1:21 en sy sal ‘n seun baar, en jy 

moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat 

sy volk van hulle sondes sal verlos.

LUKAS 1:32 Hy sal groot wees en die 

Seun van die Allerhoogste genoem word; en 

die Here God sal aan Hom die troon van sy 

vader Dawid gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

LUKAS 1:71 redding van ons vyande en 

uit die hand van almal wat vir ons haat,

72 om barmhartigheid te bewys aan ons vaders 

en aan sy heilige verbond te dink,

73 aan die eed wat Hy gesweer het vir Abraham, 

ons vader, om aan ons te gee

74 dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, 

Hom sonder vrees kan dien,

LUKAS 19:9 Toe sê Jesus aan hom: 

Vandag het daar redding vir hierdie huis 

gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun 

van Abraham is.

10 Want die Seun van die mens het gekom om 

te soek en te red wat verlore was.

JOHANNES 1:45 En Filippus was van 

Betsáida, uit die stad van Andréas en Petrus.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

1 KORINTIËRS 1:30 Maar deur Hom is 

julle in Christus Jesus, wat vir ons geword 

het wysheid uit God en geregtigheid en 

heiligmaking en verlossing.

DIE OPENBARING 19:11 Toe het ek die 

hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit 

perd, en Hy wat daarop sit, word genoem 

Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer 

oorlog in geregtigheid.

Sien ook: #1; #2; #3; Psalms 72:2; Jesaja 7:14; Jesaja 53:10; 
Jeremia 33:15; Sagaria 3:8; Romeine 3:22; 2 Korintiërs 5:21; 

Filippense 3:9.
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D02 Die amp van die Messias as Profeet.

E24 Die Messias sal vrede bring.

JEREMIA 28:9 Die profeet wat profeteer van 

vrede—as die woord van die profeet uitkom, 

sal die profeet bekend word wat die HERE 

waarlik gestuur het.

MATTEUS 3:17 En daar kom ‘n stem uit die 

hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in 

wie Ek ‘n welbehae het.

LUKAS 2:14 Eer aan God in die hoogste 

hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n 

welbehae!

LUKAS 24:36 En terwyl hulle hieroor praat, 

staan Jesus self in hul midde en sê vir hulle: 

Vrede vir julle!

JOHANNES 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my 

vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld 

gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie 

ontsteld word en bang wees nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 10:36 

Dit is die woord wat Hy gestuur het aan die 

kinders van Israel toe Hy die evangelie van 

vrede verkondig het deur Jesus Christus—

Hy is die Here van almal.

ROMEINE 10:15 En hoe kan hulle preek as 

hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe 

is: Hoe lieflik is die voete van die wat die 

evangelie van vrede verkondig, van die wat 

die evangelie van die goeie verkondig!

Sien ook: Jesaja 52:7; Jeremia 6:14; Esegiël 13:10-16; Nahum 1:15; 
Sagaria 9:10; Matteus 17:5; Lukas 7:50; Lukas 19:42; Johannes 

20:19,21; Die handelinge apostels 9:31; Romeine 5:1; Romeine 8:6; 
Romeine 14:17; 1 Korintiërs 14:33; Effesiërs 2:14,15,17; Kolossense 
3:15; 2 Tessalonisense 3:16; Hebreërs 12:14; 2 Petrus 1:2,17; Die 

openbaring 1:4.

A03 Die Messias is die nasaat van Dawid.

D05 Die Messias sal die Verlosser wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JEREMIA 30:3 want kyk, daar kom dae, 

spreek die HERE, dat Ek die lot van my volk 

Israel en Juda sal verander, sê die HERE; en 

Ek sal hulle terugbring in die land wat Ek 

aan hulle vaders gegee het, en hulle sal dit in 

besit neem.

JEREMIA 30:4-8

JEREMIA 30:9 Maar hulle sal die HERE 

hulle God dien en hulle koning Dawid wat 

Ek vir hulle sal verwek.

10 Jy dan, wees nie bevrees nie, o my kneg 

Jakob, spreek die HERE; en wees nie 

verskrik nie, o Israel! Want kyk, Ek verlos 

jou uit ver plekke en jou nageslag uit die 

land van hulle gevangenskap; en Jakob sal 

terugkom en stil en gerus wees sonder dat 

iemand hom skrikmaak.

11 Want Ek is met jou, spreek die HERE, om 

jou te verlos. Want Ek sal ‘n einde maak aan 

al die nasies waarheen Ek jou verstrooi het; 

maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, 

maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek 

jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.

JEREMIA 30:12-15

JEREMIA 30:16 Daarom, almal wat jou opeet, 

sal opgeëet word; en al jou teëstanders sal 

almal saam in gevangenskap gaan; en hulle 

wat jou plunder, sal geplunder word, en Ek 

sal almal wat jou buitmaak, oorgee as ‘n 

buit.
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JEREMIA 30:17,18

JEREMIA 30:19 En uit hulle sal danksegging 

uitgaan en ‘n stem van spelers; en Ek sal 

hulle vermenigvuldig, en hulle sal nie 

verminder nie; en Ek sal hulle verheerlik, en 

hulle sal nie gering word nie.

20 En sy seuns sal wees soos in die voortyd, 

en sy vergadering sal voor my aangesig 

bestendig wees; en Ek sal besoeking doen 

oor al sy verdrukkers.

JEREMIA 30:23,24

2 SAMUEL 22:51 Hy is dit wat die 

verlossing van sy koning groot maak en 

goedertierenheid bewys aan sy gesalfde, aan 

Dawid en aan sy nageslag tot in ewigheid.

LUKAS 1:30 En die engel sê vir haar: 

Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade 

by God gevind.

31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, 

en jy moet Hom Jesus noem.

32 Hy sal groot wees en die Seun van die 

Allerhoogste genoem word; en die Here God 

sal aan Hom die troon van sy vader Dawid 

gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

LUKAS 1:69 en ‘n horing van heil vir ons 

opgerig het in die huis van Dawid, sy kneg—

JOHANNES 12:15 Moenie vrees nie, dogter van 

Sion! Kyk, jou Koning kom en Hy sit op die 

vul van ‘n esel.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:30 Omdat hy 

dan ‘n profeet was en geweet het dat God vir 

hom met ‘n eed gesweer het dat hy uit die 

vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die 

Christus sou verwek om op sy troon te sit,

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 

nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

28 Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande 

ter wille van julle; maar wat die uitverkiesing 

betref, bemindes ter wille van die vaders.

DIE OPENBARING 19:15 En uit sy mond 

gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies 

daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n 

ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van 

die wyn van die grimmigheid en van die 

toorn van God, die Almagtige.

16 En Hy dra op sy kleed en op sy heup die 

Naam wat geskrywe is: Die Koning van die 

konings en die Here van die here.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5.
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A05 Die verhouding tussen die Messias en Sy 

Vader. 

D08 Die Messias sal die Sekerheid wees.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JEREMIA 30:21 En sy maghebber sal uit hom 

afkomstig wees, en sy heerser uit sy midde 

voortkom; en Ek sal hom laat aankom, en hy 

sal nader kom na My toe. Want wie is hy tog 

wat sy lewe daaraan waag om nader te kom 

na My toe? spreek die HERE.

22 En julle sal vir My ‘n volk wees, en Ek sal vir 

julle ‘n God wees.

JEREMIA 24:7 En Ek sal hulle ‘n hart gee 

om My te ken, dat Ek die HERE is; en hulle 

sal vir My ‘n volk wees, en Ek sal vir hulle ‘n 

God wees, want hulle sal na My terugkeer 

met hul hele hart.

HEBREËRS 4:15 Want ons het nie ‘n 

hoëpriester wat nie met ons swakhede 

medelye kan hê nie, maar een wat in alle 

opsigte versoek is net soos ons, maar sonder 

sonde.

16 Laat ons dan met vrymoedigheid na die 

troon van die genade gaan, sodat ons 

barmhartigheid kan verkry en genade vind 

om op die regte tyd gehelp te word.

HEBREËRS 5:4 En niemand neem die 

waardigheid vir homself nie, maar hy wat 

deur God geroep word, net soos Aäron.

5 So het Christus ook Homself nie verheerlik 

om Hoëpriester te word nie, maar Hy het 

Hom verheerlik wat vir Hom gesê het: U is 

my Seun, vandag het Ek U gegenereer.

6 Soos Hy ook op ‘n ander plek sê: U is 

priester vir ewig volgens die orde van 

Melgisédek.

HEBREËRS 7:22 in sover het Jesus van ‘n 

beter verbond borg geword.

23 En hulle het wel priesters geword in ‘n groot 

aantal, omdat hulle deur die dood verhinder 

is om aan te bly;

24 maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit ‘n 

priesterskap wat nie op ander oorgaan nie.

25 Daarom kan Hy ook volkome red die wat 

deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef 

om vir hulle in te tree.

HEBREËRS 8:10 Want dit is die verbond wat 

Ek ná dié dae sal sluit met die huis van 

Israel, spreek die Here: Ek sal my wette 

in hulle verstand gee en dit op hulle hart 

skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en 

hulle sal vir My ‘n volk wees.

DIE OPENBARING 21:3 En ek het ‘n 

groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 

tabernakel van God is by die mense, en Hy 

sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; 

en God self sal by hulle wees as hulle God.

Sien ook: Genesis 49:10; Deuteronomium 26:17-19; Jeremia 24:7; 
Jeremia 31:1,33; Esegiël 11:20; Esegiël 36:28; Esegiël 37:27; Hosea 

2:23; Sagaria 13:9; Hebreërs 9:14,15,24.

B22 Die goedheid van God en die Messias.

E17 Die Messias sal ‘n tempel vir God bou.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JEREMIA 31:1 In dié tyd, spreek die HERE, 

sal Ek vir al die geslagte van Israel ‘n God 

wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

2 So sê die HERE: Die volk van diegene wat 

van die swaard vrygeraak het, het genade 
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gevind in die woestyn, op weg om sy rus te 

geniet, naamlik Israel.

3 Die HERE het aan my verskyn uit die 

verte: Ja, Ek het jou liefgehad met ‘n ewige 

liefde; daarom het Ek jou getrek met 

goedertierenheid.

4 Ek sal jou weer bou, en jy sal gebou word, o 

jonkvrou van Israel! Jy sal jou weer versier 

met jou tamboeryne en uittrek in die 

koordans van die spelers.

5 Jy sal weer wingerde plant op die berge van 

Samaría; die planters sal plant en die vrugte 

geniet.

6 Want die dag is daar dat die oppassers op die 

berge van Efraim roep: Maak julle klaar en 

laat ons optrek na Sion, na die HERE onse 

God.

7 Want so sê die HERE: Jubel oor Jakob van 

vreugde, en juig oor die hoof van die nasies; 

laat dit hoor, sing lof en sê: o HERE, verlos u 

volk, die oorblyfsel van Israel!

8 Kyk, Ek bring hulle aan uit die Noordland 

en sal hulle bymekaar laat kom uit die 

agterhoeke van die aarde; blindes en 

lammes, swangeres en barendes onder 

hulle, almal saam; in ‘n groot vergadering 

sal hulle terugkom hiernatoe.

9 Hulle sal kom met geween, en met 

smekinge sal Ek hulle lei; Ek sal hulle bring 

by waterstrome, op ‘n gelyk pad waarop 

hulle nie sal struikel nie; want Ek is vir Israel 

‘n Vader, en Efraim is my eersgeborene.

GENESIS 45:7 Maar God het my voor julle 

uit gestuur om vir julle ‘n oorblyfsel op die 

aarde te verseker en om julle in die lewe te 

hou tot ‘n groot verlossing.

AMOS 9:11 In dié dag sal Ek die vervalle 

hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy 

skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek 

sal dit opbou soos in die ou tyd;

DIE HANDELINGE APOSTELS 15:16 

Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut 

van Dawid weer oprig, en wat daarvan 

verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,

ROMEINE 9:27 En Jesaja roep oor Israel uit: 

Al is die getal van die kinders van Israel soos 

die sand van die see, net die oorblyfsel sal 

gered word;

ROMEINE 11:5 Net so is daar dan ook 

in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, 

ooreenkomstig die verkiesing van die 

genade.

EFFESIËRS 2:20 gebou op die fondament van 

die apostels en profete, terwyl Jesus Christus 

self die hoeksteen is,

21 in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, 

verrys tot ‘n heilige tempel in die Here,

22 in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n 

woning van God in die Gees.

1 PETRUS 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore 

geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige 

volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te 

verkondig die deugde van Hom wat julle uit 

die duisternis geroep het tot sy wonderbare 

lig,

DIE OPENBARING 5:10 en het ons konings 

en priesters vir onse God gemaak, en ons sal 

as konings op die aarde heers.

DIE OPENBARING 21:10 En hy het my in 

die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg 

en my die groot stad getoon, die heilige 
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Jerusalem, wat uit die hemel van God 

neerdaal;

Sien ook: #1; #2; #3; #5; Jeremia 31:10-14,27-30,38-40.

C05 Die profesie van die moord van die 

kinders van Bethlehem.

JEREMIA 31:15 So sê die HERE: ‘n Stem 

word gehoor in Rama, geklaag, bitter 

geween; Ragel ween oor haar kinders; sy 

weier om getroos te word oor haar kinders, 

omdat hulle daar nie is nie.

GENESIS 35:16 Daarna het hulle van Bet-el 

af weggetrek. En toe daar nog ‘n kort ent pad 

was om by Efrat te kom, moes Ragel baar; en 

sy het dit swaar gehad by die bevalling.

17 En terwyl sy dit swaar het by die bevalling, sê 

die vroedvrou vir haar: Wees nie bevrees nie, 

want dit is ook ‘n seun vir u.

18 En toe haar siel uitgaan—want sy het 

gesterwe—noem sy hom Ben-Oni. Maar sy 

vader het hom Benjamin genoem.

19 So het Ragel dan gesterwe; en sy is begrawe 

op die pad na Efrat, dit is Betlehem.

20 En Jakob het ‘n gedenksteen op haar graf 

opgerig; dit is die gedenkteken van die graf 

van Ragel tot vandag toe.

MATTEUS 2:16 Toe Herodes sien dat hy 

deur die wyse manne mislei was, het hy baie 

woedend geword en gestuur en in Betlehem 

en in al die omstreke daarvan al die seuntjies 

van twee jaar en daaronder laat ombring, 

ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse 

manne uitgevra het.

17 Toe is vervul wat deur Jeremia, die profeet, 

gespreek is toe hy gesê het:

18 ‘n Stem is in Rama gehoor: rouklag en 

geween en groot gekerm; Ragel beween haar 

kinders en wil nie vertroos word nie, omdat 

hulle daar nie meer is nie.

C01 Die geboorte van die Messias word 

voorspel.

JEREMIA 31:22 Hoe lank sal jy bly aarsel, 

o afkerige dogter? Want die HERE het iets 

nuuts op die aarde geskape: Die vrou sal die 

man beskerm.

MATTEUS 1:18 Die geboorte van Jesus 

Christus was dan só: Toe sy moeder 

Maria verloof was aan Josef, voordat hulle 

saamgekom het, is sy swanger bevind uit die 

Heilige Gees.

19 En Josef, haar man, omdat hy regverdig was 

en onwillig om haar openbaar te maak, het 

hom voorgeneem om in die geheim van haar 

te skei.

20 Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad 

het, verskyn daar ‘n engel van die Here in 

‘n droom aan hom en sê: Josef, seun van 

Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, 

by jou te neem nie, want wat in haar verwek 

is, is uit die Heilige Gees;

21 en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus 

noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle 

sondes sal verlos.

GALASIËRS 4:4 Maar toe die volheid van die 

tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, 

gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,

Sien ook: Genesis 3:15; Psalms 2:7,8; Jesaja 7:14; Lukas 1:34,35.
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E20 Die Messias sal ‹n nuwe gelofte maak.

G06 Die tuiste van die Heilige Gees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JEREMIA 31:31 Kyk, daar kom dae, spreek 

die HERE, dat Ek met die huis van Israel en 

die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit;

32 nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders 

gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand 

gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei 

nie—my verbond wat húlle verbreek het, 

alhoewel Ék gebieder oor hulle was, spreek 

die HERE.

33 Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae 

met die huis van Israel sal sluit, spreek die 

HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en 

skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle 

‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk 

wees.

34 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste 

en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die 

HERE; want hulle sal My almal ken, klein 

en groot onder hulle, spreek die HERE; want 

Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan 

hulle sonde nie meer dink nie.

MATTEUS 26:27 Toe neem Hy die beker, en 

nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle 

en sê: Drink almal daaruit.

28 Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe 

testament, wat vir baie uitgestort word tot 

vergifnis van sondes.

29 Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit 

meer van hierdie vrug van die wynstok drink 

nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit met 

julle nuut sal drink in die koninkryk van my 

Vader.

JOHANNES 1:15 Johannes getuig van Hom 

en roep en sê: Dit was Hy van wie ek gesê 

het: Hy wat ná my kom, het voor my geword, 

want Hy was eerder as ek.

16 En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, 

genade op genade.

17 Want die wet is deur Moses gegee; die 

genade en die waarheid het deur Jesus 

Christus gekom.

JOHANNES 6:45 Dit is geskrywe in die 

profete: En hulle sal almal deur God geleer 

wees. Elkeen dan wat dit van die Vader 

gehoor en geleer het, kom na My toe.

2 KORINTIËRS 3:2 Julle is ons brief, 

geskrywe in ons harte, geken en gelees deur 

alle mense;

3 omdat julle duidelik ‘n brief van Christus 

is deur ons diens berei, geskrywe nie met 

ink nie, maar met die Gees van die lewende 

God; nie op kliptafels nie, maar op die 

vleestafels van die hart.

4 So ‘n vertroue het ons deur Christus by God.

5 Nie dat ons uit onsself bekwaam is om 

iets as uit onsself te bedink nie, maar ons 

bekwaamheid is uit God,

6 wat ons ook bekwaam gemaak het as 

dienaars van ‘n nuwe testament, nie van die 

letter nie, maar van die gees; want die letter 

maak dood, maar die gees maak lewend.

GALASIËRS 3:17 Maar ek sê dít: die wet wat 

vier honderd en dertig jaar later gekom het, 

maak die verbond wat deur God in Christus 

vantevore bekragtig is, nie kragteloos om die 

belofte tot niet te maak nie.

HEBREËRS 8:6 Maar nou het Hy ‘n 

voortrefliker bediening verkry vir sover Hy 

ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op 
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beter beloftes wettelik gegrond is.

7 Want as daardie eerste een onberispelik was, 

sou daar nie plek vir ‘n tweede gesoek word 

nie.

8 Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom 

dae, spreek die Here, dat Ek met die huis 

van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe 

verbond tot stand sal bring,

9 nie volgens die verbond wat Ek met hulle 

vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle 

aan die hand geneem het om hulle uit 

Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie 

gebly by my verbond nie, en Ek het hulle 

veronagsaam, spreek die Here.

10 Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae 

sal sluit met die huis van Israel, spreek die 

Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee 

en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir 

hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk 

wees.

11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en 

elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; 

want almal sal My ken, klein en groot onder 

hulle.

12 Want Ek sal barmhartig wees oor hulle 

ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle 

oortredinge nooit meer dink nie.

13 As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste 

oud gemaak; en wat oud word en verouder, 

is naby die verdwyning.

1 JOHANNES 2:27 En die salwing wat julle van 

Hom ontvang het, bly in julle, en julle het 

nie nodig dat iemand julle leer nie; maar 

soos dieselfde salwing julle aangaande alles 

leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; 

en soos dié julle geleer het, so moet julle in 

Hom bly.

Sien ook: #1; #2; Eksodus 19-20; Die handelinge apostels 2:14-47.

E20 Die Messias sal ‹n nuwe gelofte maak.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JEREMIA 32:37 kyk, Ek laat hulle 

bymekaarkom uit al die lande waarheen 

Ek hulle verdryf het in my toorn en in my 

grimmigheid en in groot gramskap; en Ek 

sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle 

veilig laat woon.

38 En hulle sal vir My ‘n volk wees, en Ek sal vir 

hulle ‘n God wees.

39 En Ek sal hulle een hart en een weg gee om 

My altyd te vrees, hulle ten goede en hulle 

kinders ná hulle.

40 En Ek sal ‘n ewige verbond met hulle sluit, 

dat Ek My van hulle nie sal afwend om aan 

hulle goed te doen nie; en Ek sal my vrees in 

hulle hart gee, sodat hulle van My nie afwyk 

nie.

41 En Ek sal My oor hulle verheug om aan hulle 

goed te doen; en Ek sal hulle duursaam in 

hierdie land plant, met my hele hart en met 

my hele siel.

ESEGIËL 11:19 En Ek sal hulle een hart gee, 

en ‘n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek 

sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder 

en hulle ‘n hart van vlees gee,

20 sodat hulle in my insettinge kan wandel en 

my verordeninge kan hou en dit doen; en 

hulle sal vir my ‘n volk wees, en Ek sal vir 

hulle ‘n God wees.

LUKAS 1:72 om barmhartigheid te bewys 

aan ons vaders en aan sy heilige verbond te 

dink,

73 aan die eed wat Hy gesweer het vir Abraham, 
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ons vader, om aan ons te gee

74 dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, 

Hom sonder vrees kan dien,

75 in heiligheid en geregtigheid voor Hom, al 

die dae van ons lewe.

JOHANNES 17:21 dat almal een mag wees net 

soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle 

ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld 

kan glo dat U My gestuur het.

DIE HANDELINGE APOSTELS 4:32 En die 

menigte van die wat gelowig geword het, 

was een van hart en siel, en nie een het gesê 

dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar 

hulle het alles in gemeenskap gehad.

HEBREËRS 7:22 in sover het Jesus van ‘n 

beter verbond borg geword.

1 JOHANNES 3:8 Hy wat die sonde doen, is uit 

die duiwel, want die duiwel sondig van die 

begin af. Vir hierdie doel het die Seun van 

God verskyn, om die werke van die duiwel te 

verbreek.

9 Elkeen wat uit God gebore is, doen geen 

sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en 

hy kan nie sondig nie, want hy is uit God 

gebore.

10 Hierin is die kinders van God en die kinders 

van die duiwel openbaar: elkeen wat die 

geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, 

en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie.

1 JOHANNES 5:18 Ons weet dat elkeen wat uit 

God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat 

uit God gebore is, bewaar homself, en die 

Bose het geen vat op hom nie.

Sien ook: #1; #2; #3; #5; Genesis 17:7; Deuteronomium 26:17-19; 
Jesaja 55:3; 2 Korintiërs 13:11; Galasiërs 3:14-17; Hebreërs 6:13-18; 

Hebreërs 8:9-11.

E21 Die Messias sal sonde vergewe.

E24 Die Messias sal vrede bring.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JEREMIA 33:6 Kyk, Ek laat vir die stad 

genesing en gesondmaking tot stand kom en 

sal hulle gesond maak en aan hulle openbaar 

‘n oorvloed van duursame vrede.

7 En Ek sal die lot van Juda en die lot van 

Israel verander en hulle bou soos tevore.

8 En Ek sal hulle reinig van al hulle 

ongeregtigheid waarmee hulle teen 

My gesondig het, en vergewe al hulle 

ongeregtighede waarmee hulle teen My 

gesondig en teen My oortree het.

9 En die stad sal vir My wees ‘n vreugdevolle 

roem, ‘n lof en ‘n sieraad by al die nasies van 

die aarde wat sal hoor van al die goeie wat Ek 

aan hulle doen; en hulle sal bewe en ontroer 

word oor al die goeie en oor al die vrede wat 

Ek daaraan bewys.

JEREMIA 33:10-13

MATTEUS 28:18 En Jesus het nader gekom en 

met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee 

alle mag in die hemel en op aarde.

19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die 

nasies, en doop hulle in die Naam van die 

Vader en die Seun en die Heilige Gees; en 

leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle 

beveel het.

20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die 

voleinding van die wêreld. Amen.
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LUKAS 4:18 Die Gees van die Here is 

op My, omdat Hy My gesalf het om die 

evangelie aan die armes te bring. Hy het My 

gestuur om die wat verbryseld van hart is, te 

genees;

19 om aan gevangenes vrylating te verkondig 

en aan blindes herstel van gesig; om die wat 

gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die 

aangename jaar van die Here aan te kondig.

20 En nadat Hy die boek toegemaak en aan die 

dienaar teruggegee het, gaan Hy sit, en die 

oë van almal in die sinagoge was op Hom 

gevestig.

21 Toe begin Hy vir hulle te sê: Vandag is 

hierdie Skrif in julle ore vervul.

JOHANNES 1:17 Want die wet is deur Moses 

gegee; die genade en die waarheid het deur 

Jesus Christus gekom.

HEBREËRS 8:10 Want dit is die verbond wat 

Ek ná dié dae sal sluit met die huis van 

Israel, spreek die Here: Ek sal my wette 

in hulle verstand gee en dit op hulle hart 

skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en 

hulle sal vir My ‘n volk wees.

11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en 

elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; 

want almal sal My ken, klein en groot onder 

hulle.

12 Want Ek sal barmhartig wees oor hulle 

ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle 

oortredinge nooit meer dink nie.

1 PETRUS 2:24 wat self ons sondes in sy 

liggaam op die kruishout gedra het, sodat 

ons die sondes kan afsterwe en vir die 

geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle 

genees is.

1 JOHANNES 1:7 Maar as ons in die lig 

wandel soos Hy in die lig is, dan het ons 

gemeenskap met mekaar; en die bloed van 

Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle 

sonde.

8 As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei 

ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.

9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en 

regverdig om ons die sondes te vergewe en 

ons van alle ongeregtigheid te reinig.

DIE OPENBARING 1:5 en van Jesus 

Christus, die getroue getuie, die 

eersgeborene uit die dode en die Owerste 

oor die konings van die aarde! Aan Hom 

wat ons liefgehad het en ons van ons sondes 

gewas het in sy bloed

Sien ook: #1; #2; #3; #5; Psalms 65:4; Johannes 18:37; Hebreërs 
9:11-14.

C01 Die geboorte van die Messias word 

voorspel.

D03 Die amp van die Messias as Priester. 

D05 Die Messias sal die Verlosser wees.

D09 Die Messias sal die Heiland wees.

E08 Die regverdigheid van die Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

JEREMIA 33:14 Kyk, daar kom dae, spreek die 

HERE, dat Ek die goeie woord in vervulling 

laat gaan wat Ek gespreek het aangaande die 

huis van Israel en die huis van Juda.

15 In dié dae en in dié tyd sal Ek vir Dawid ‘n 

Spruit van geregtigheid laat uitspruit, en Hy 

sal reg en geregtigheid doen in die land.

16 In dié dae sal Juda verlos word en Jerusalem 

veilig woon; en dit sal die naam daarvan 
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wees: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

17 Want so sê die HERE: Daar sal vir Dawid nie 

‘n man ontbreek wat sit op die troon van die 

huis van Israel nie;

18 en daar sal vir die Levitiese priesters nooit 

voor my aangesig ‘n man ontbreek wat 

altyddeur brandoffers bring en spysoffers 

aan die brand steek en slagoffers berei nie.

22 Soos die leër van die hemel nie getel en die 

sand van die see nie gemeet kan word nie, so 

sal Ek vermenigvuldig die nageslag van my 

kneg Dawid, en die Leviete wat My dien.

LUKAS 1:32 Hy sal groot wees en die 

Seun van die Allerhoogste genoem word; en 

die Here God sal aan Hom die troon van sy 

vader Dawid gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

HEBREËRS 7:17 Want Hy getuig: U is priester 

vir ewig volgens die orde van Melgisédek.

18 Want aan die een kant is daar die opheffing 

van die voorafgaande gebod weens die 

swakheid en nutteloosheid daarvan,

19 omdat die wet niks volkome gemaak het 

nie; maar aan die ander kant is daar die 

invoering van ‘n beter hoop waardeur ons tot 

God nader.

20 En vir sover dit nie sonder eedswering was 

nie—want húlle het sonder eedswering 

priesters geword,

21 maar Hy met eedswering deur die Een wat 

aan Hom gesê het: Die Here het gesweer en 

dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir 

ewig volgens die orde van Melgisédek—

22 in sover het Jesus van ‘n beter verbond borg 

geword.

1 PETRUS 2:5 en laat julle ook soos 

lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, 

‘n heilige priesterdom, om geestelike offers 

te bring wat aan God welgevallig is deur 

Jesus Christus.

DIE OPENBARING 1:4 Johannes aan die 

sewe gemeentes in Asië: Genade vir julle 

en vrede van Hom wat is en wat was en wat 

kom, en van die sewe Geeste wat voor sy 

troon is,

5 en van Jesus Christus, die getroue getuie, 

die eersgeborene uit die dode en die Owerste 

oor die konings van die aarde! Aan Hom 

wat ons liefgehad het en ons van ons sondes 

gewas het in sy bloed

6 en ons gemaak het konings en priesters vir 

sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid 

en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

DIE OPENBARING 5:10 en het ons konings 

en priesters vir onse God gemaak, en ons sal 

as konings op die aarde heers.

Sien ook: #1; #2; #5; Jesaja 4:2; Jesaja 11:1-5; Jesaja 53:2; 2 
Korintiërs 1:20; 1 Petrus 2:9.

E20 Die Messias sal ‹n nuwe gelofte maak.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JEREMIA 50:4 In dié dae en in dié tyd, 

spreek die HERE, sal die kinders van Israel 

kom, hulle met die kinders van Juda saam; 
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onder geween sal hulle voorttrek en die 

HERE hulle God soek.

5 Hulle sal na Sion vra; op die pad hierheen 

sal hulle aangesig gerig wees; hulle sal kom 

en by die HERE aansluit in ‘n ewige verbond 

wat nie vergeet sal word nie.

6 ‘n Kudde verlore skape was my volk; hulle 

herders het hulle laat dwaal, hulle weggevoer 

na die berge toe; hulle het gegaan van berg 

na heuwel, hulle het hul lêplek vergeet.

7 Almal wat hulle kry, het hulle opgeëet; en 

hulle teëstanders het gesê: Ons maak ons 

nie skuldig nie, omdat hulle gesondig het 

teen die HERE, die Woning van geregtigheid 

en die Verwagting van hulle vaders, die 

HERE.

19 En Ek sal Israel na sy weiveld terugbring, en 

hy sal wei op Karmel en in Basan; en sy siel 

sal op die gebergte van Efraim en in Gílead 

versadig word.

20 In dié dae en in dié tyd, spreek die HERE, 

sal die ongeregtigheid van Israel gesoek 

word, maar dit sal daar nie wees nie; en die 

sondes van Juda, maar hulle sal nie gevind 

word nie; want Ek sal vergifnis skenk aan 

diegene wat Ek laat oorbly.

JESAJA 44:22 Ek delg jou oortredinge uit 

soos ‘n newel en jou sondes soos ‘n wolk; 

keer terug na My, want Ek het jou verlos.

MIGA 7:19 Hy sal Hom weer oor ons 

ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U 

sal al hulle sondes in die dieptes van die see 

werp.

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:19 Kom dan 

tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes 

uitgewis kan word en tye van verkwikking 

van die aangesig van die Here mag kom,

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:26 God het, 

nadat Hy sy Kind Jesus opgewek het, Hom 

eers vir julle gestuur om julle te seën deur 

elkeen van sy booshede te bekeer.

ROMEINE 8:33 Wie sal beskuldiging inbring 

teen die uitverkorenes van God? God is dit 

wat regverdig maak.

34 Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat 

gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek 

is, wat ook aan die regterhand van God is, 

wat ook vir ons intree.

ROMEINE 11:16 En as die eerstelinge heilig 

is, dan die deeg ook; en as die wortel heilig 

is, dan die takke ook.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

HEBREËRS 10:16 want nadat Hy tevore gesê 

het: Dit is die verbond wat Ek met hulle sal 

sluit ná dié dae, spreek die Here verder: Ek 

sal my wette gee in hulle hart, en in hulle 

verstand sal Ek dit inskrywe,

17 en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede 

sal Ek nooit meer dink nie.

18 Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, 

is daar geen offer meer vir die sonde nie.

Sien ook: #2; #3.
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B23 Die genade van God en die Messias.

KLAAGLIEDERE VAN JEREMIA 3:25 Tet. Goed 

is die HERE vir die wat op Hom hoop, vir 

die siel wat Hom soek.

26 Dit is goed om in stilheid te hoop op die 

hulp van die HERE.

JESAJA 25:9 En hulle sal in dié dag sê: 

Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, 

dat Hy ons kan verlos; dit is die HERE op 

wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees 

oor sy hulp.

LUKAS 2:38 En sy het in dieselfde uur 

daar gekom en die Here geprys en van Hom 

gespreek met almal in Jerusalem wat die 

verlossing verwag het.

1 TESSALONISENSE 1:10 en sy Seun uit 

die hemele te verwag, wat Hy uit die 

dode opgewek het, Jesus wat ons van die 

toekomstige toorn verlos.

HEBREËRS 9:28 so sal Christus ook, nadat Hy 

een maal geoffer is om die sondes van baie 

weg te neem, vir die tweede maal sonder 

sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot 

saligheid.

HEBREËRS 10:37 Want nog ‘n klein tydjie, en 

Hy wat kom, sal kom en nie versuim nie.

1 PETRUS 1:13 Daarom, omgord die 

lendene van julle verstand, wees nugter en 

hoop volkome op die genade wat julle deel 

word by die openbaring van Jesus Christus.

Sien ook: Psalms 22:27; Psalms 27:14; Psalms 33:20; Psalms 39:8; 
Psalms 130:5; Jesaja 8:17; Jesaja 26:8; Jesaja 33:2; Jesaja 64:4; 

Miga 7:7; Habakuk 2:3.

F11 Die leiding van die Messias.

KLAAGLIEDERE VAN JEREMIA 3:30 Laat hy 

die wang gee vir die wat hom slaan, laat hy 

genoeg kry van smaad.

JESAJA 50:6 Ek het my rug gegee vir die 

wat slaan, en my wange vir die wat die hare 

uitpluk; my aangesig het Ek nie verberg vir 

smaadhede en bespuwing nie.

MIGA 4:14 Nou sal jy by hope bymekaar 

moet kom, o dogter van krygsbendes; die 

vyand het ‘n wal teen ons opgegooi; met ‘n 

stok slaan hulle die regeerder van Israel op 

die kakebeen.

MATTEUS 26:67 Toe het hulle in sy aangesig 

gespuug en Hom met die vuis geslaan,
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B03 Die Messias is die Seun van die mens.

ESEGIËL 1:26 En bokant die uitspansel 

wat oor hulle hoof was, was iets wat soos 

saffiersteen gelyk het, in die gestalte van ‘n 

troon; en op die troongestalte ‘n gestalte wat 

soos ‘n mens gelyk het.

DANIËL 7:13 Ek het gesien in die 

naggesigte, en kyk, met die wolke van die 

hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n 

mens, en Hy het gekom tot by die Oue van 

dae, en hulle het Hom nader gebring voor 

Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en 

koningskap; en al die volke en nasies en tale 

het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige 

heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy 

koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

HEBREËRS 1:8 maar van die Seun: U troon, 

o God, is tot in alle ewigheid, die septer van 

u koninkryk is ‘n regverdige septer;

HEBREËRS 8:1 Die hoofsaak nou van 

wat ons gesê het, is dít: Ons het so ‘n 

Hoëpriester wat gaan sit het aan die 

regterhand van die troon van die Majesteit in 

die hemele,

DIE OPENBARING 5:13 En elke skepsel 

wat in die hemel en op die aarde en onder 

die aarde en wat op die see is, en alles wat in 

hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die 

troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en 

die eer en die heerlikheid en die krag tot in 

alle ewigheid!

Sien ook: Jesaja 6:1; Daniël 7:9,10; Sagaria 6:13; Hebreërs 12:2; 
Die openbaring 4:2,3; Die openbaring 20:11.

E23 Die Messias sal Sy mense bekeer.

E27 Om ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees te gee.

G06 Die tuiste van die Heilige Gees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

ESEGIËL 11:17 daarom sê: So spreek die 

Here HERE: Ek sal julle bymekaarmaak 

uit die volke en julle versamel uit die lande 

waarin julle verstrooi is, en Ek sal aan julle 

die land Israel gee.

18 En hulle sal daarnatoe kom en al sy 

verfoeisels en al sy gruwels daaruit verwyder.

19 En Ek sal hulle een hart gee, en ‘n nuwe 

gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart 

van klip uit hulle vlees verwyder en hulle ‘n 

hart van vlees gee,

20 sodat hulle in my insettinge kan wandel en 

my verordeninge kan hou en dit doen; en 

hulle sal vir my ‘n volk wees, en Ek sal vir 

hulle ‘n God wees.

ESEGIËL 36:25 Dan sal Ek skoon water op 

julle giet, sodat julle rein kan word; van al 

jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek 

julle reinig.

26 En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe 

gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart 

van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n 

hart van vlees gee.

27 En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal 

maak dat julle in my insettinge wandel en 

my verordeninge onderhou en doen.

MATTEUS 3:11 Ek doop julle wel met water 

tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is 

sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is 

om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die 

Heilige Gees en met vuur.
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JOHANNES 3:3 Jesus antwoord en sê vir 

hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as 

iemand nie weer gebore word nie, kan hy die 

koninkryk van God nie sien nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:38 En Petrus 

sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van 

julle gedoop word in die Naam van Jesus 

Christus tot vergewing van sondes, en julle 

sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

TITUS 3:5 nie op grond van die werke 

van geregtigheid wat ons gedoen het nie, 

maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered 

deur die bad van die wedergeboorte en die 

vernuwing deur die Heilige Gees

1 PETRUS 1:3 Geseënd is die God en Vader 

van onse Here Jesus Christus wat na sy 

grote barmhartigheid ons die wedergeboorte 

geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die 

opstanding van Jesus Christus uit die dode,

Sien ook: #1; #2; #3; Johannes 1:13; 1 Petrus 1:23; 1 Petrus 2:2; 
Johannes 2:29; Johannes 3:9; Johannes 4:7; Johannes 5:1,4,18.

E20 Die Messias sal ‹n nuwe gelofte maak.

ESEGIËL 16:60 Ewenwel sal Ek dink aan my 

verbond met jou in die dae van jou jeug, en 

Ek sal met jou ‘n ewige verbond oprig.

61 Dan sal jy aan jou weë dink en skaam wees, 

as jy jou susters aanneem wat groter is as jy, 

by dié wat kleiner is as jy, en Ek hulle aan 

jou as dogters gee; al is dit nie kragtens die 

verbond met jou nie.

62 En Ek sal my verbond met jou oprig, en jy 

sal weet dat Ek die HERE is;

63 sodat jy kan nadink en beskaamd staan en 

jou mond nie meer oopmaak vanweë jou 

skande nie, as Ek vir jou versoening sal 

bewerk oor alles wat jy gedoen het, spreek 

die Here HERE.

MATTEUS 26:28 Want dit is my bloed, die 

bloed van die nuwe testament, wat vir baie 

uitgestort word tot vergifnis van sondes.

HEBREËRS 8:6 Maar nou het Hy ‘n 

voortrefliker bediening verkry vir sover Hy 

ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op 

beter beloftes wettelik gegrond is.

7 Want as daardie eerste een onberispelik was, 

sou daar nie plek vir ‘n tweede gesoek word 

nie.

8 Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom 

dae, spreek die Here, dat Ek met die huis 

van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe 

verbond tot stand sal bring,

9 nie volgens die verbond wat Ek met hulle 

vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle 

aan die hand geneem het om hulle uit 

Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie 

gebly by my verbond nie, en Ek het hulle 

veronagsaam, spreek die Here.

10 Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae 

sal sluit met die huis van Israel, spreek die 

Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee 

en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir 

hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk 

wees.

11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en 

elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; 

want almal sal My ken, klein en groot onder 

hulle.

12 Want Ek sal barmhartig wees oor hulle 

ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle 

oortredinge nooit meer dink nie.

13 As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste 
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oud gemaak; en wat oud word en verouder, 

is naby die verdwyning.

Sien ook: #1; #2; #5; Lukas 22:14-20; Johannes 6:45; 2 Korintiërs 
3:2-6,14-16; Hebreërs 10:15-17; Hebreërs 12:24; Hebreërs 13:20.

E22 Die arbeid van die Messias sal geseën 

word. 

   

ESEGIËL 17:22 So sê die Here HERE: Dan 

sal Ek self van die verhewe top van die 

seder ‘n steggie neem en dit insit—van die 

boonste van sy lootjies sal Ek ‘n teer puntjie 

afpluk en self dit plant op ‘n hoë en verhewe 

berg.

23 Op die hoë berg van Israel sal Ek dit plant, 

en dit sal takke voortbring en vrugte dra en 

‘n heerlike seder word, sodat al die voëls van 

allerhande vere daaronder kan woon; in die 

skaduwee van sy takke sal hulle woon.

24 En al die bome van die veld sal weet dat 

Ek, die HERE, die hoë boom verneder, die 

nederige boom verhoog het; die groen boom 

laat verdroog en die droë boom laat bloei het. 

Ek, die HERE, het dit gespreek en gedoen.

MATTEUS 7:17 So dra elke goeie boom 

goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte 

vrugte.

18 ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra 

nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte 

nie.

19 Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, 

word uitgekap en in die vuur gegooi.

20 So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.

JOHANNES 12:24 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir 

julle, as die koringkorrel nie in die grond val 

en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, 

dra dit veel vrug.

JOHANNES 15:4 Bly in My, soos Ek in julle. 

Net soos die loot geen vrug kan dra van 

homself as dit nie in die wynstok bly nie, so 

julle ook nie as julle in My nie bly nie.

5 Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My 

bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want 

sonder My kan julle niks doen nie.

6 As iemand in My nie bly nie, word hy 

uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle 

maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, 

en dit verbrand.

7 As julle in My bly en my woorde in julle, sal 

julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit 

verkry.

8 Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel 

vrug dra; en julle sal my dissipels wees.

FILIPPENSE 2:9 Daarom het God Hom ook 

uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee 

wat bo elke naam is,

10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke 

knie van die wat in die hemel en die wat op 

die aarde en die wat onder die aarde is,

11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die 

Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Sien ook: Psalms 80:16; Psalms 92:13; Psalms 96:11-13; Jesaja 
4:2; Jesaja 11:1; Jesaja 27:6; Jesaja 55:12,13; Jeremia 23:5; Jeremia 

33:15,16; Sagaria 4:12-14; Sagaria 6:12,13.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

ESEGIËL 20:34 En Ek sal julle uit die volke 

uitlei en julle versamel uit die lande waarin 

julle verstrooi is, deur ‘n sterke hand en 
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deur ‘n uitgestrekte arm en deur uitgestorte 

grimmigheid.

35 En Ek sal julle bring in die woestyn van die 

volke, en Ek sal daar met julle in die gerig 

tree van aangesig tot aangesig.

ESEGIËL 20:36-39

ESEGIËL 20:40 Want op my heilige berg, op 

die verhewe berg van Israel, spreek die Here 

HERE, daar sal die hele huis van Israel, 

hulle almal, My dien in die land; daar sal 

Ek ‘n behae in hulle hê en daar sal Ek julle 

offergawes eis en die eerstelinge van julle 

aanbiedinge by al julle heilige gawes.

41 As ‘n lieflike geur sal Ek ‘n behae in julle hê 

wanneer Ek julle uit die volke uitlei en julle 

uit die lande versamel waarin julle verstrooi 

was, en Ek sal My in julle as die Heilige laat 

ken voor die oë van die nasies.

42 En julle sal weet dat Ek die HERE is as Ek 

julle in die land van Israel bring, in die land 

waar Ek my hand oor opgehef het om dit aan 

julle vaders te gee.

ESEGIËL 20:43-44

ROMEINE 9:6 Maar ek sê dit nie asof die 

woord van God verval het nie; want hulle is 

nie almal Israel wat uit Israel is nie.

7 Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag 

is, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak 

sal jou nageslag genoem word.

8 Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat 

die kinders van die vlees is nie, maar die 

kinders van die belofte word gereken as die 

nageslag.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

GALASIËRS 6:15 Want in Christus Jesus het 

nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid 

enige krag, maar ‘n nuwe skepsel.

16 En mag daar vrede en barmhartigheid wees 

oor almal wat sal wandel volgens hierdie 

reël, en oor die Israel van God!

EFFESIËRS 1:5 deurdat Hy ons voorbeskik 

het om ons as sy kinders vir Homself aan te 

neem deur Jesus Christus, na die welbehae 

van sy wil,

6 tot lof van die heerlikheid van sy genade 

waarmee Hy ons begenadig het in die 

Geliefde.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Esegiël 28:24-26.

G03 Die lofprysing van die Messias word 

voorspel.

ESEGIËL 21:26 so sê die Here HERE: Die 

tulband moet weg, en die kroon moet af! Dit 

bly nie so nie: Na bo met wat nederig is! Na 

onder met wat hoog is!

27 Puinhoop, puinhoop, puinhoop sal Ek dit 

maak. Ook dit sal nie bly nie—totdat Hy 

kom wat daarop reg het, en aan Hom sal Ek 

dit gee.

HEBREËRS 2:7 U het hom ‘n weinig minder 

as die engele gemaak; met heerlikheid en eer 

het U hom gekroon en hom oor die werke 

van u hande aangestel.

8 Alle dinge het U onder sy voete gestel. Want 

in die onderwerping van alle dinge aan hom 

het Hy niks uitgesonder wat aan hom nie 

onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog 
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nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie;

9 maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir 

‘n kort tydjie minder as die engele gemaak 

is, vanweë die lyde van die dood met 

heerlikheid en eer gekroon, sodat Hy deur 

die genade van God vir elkeen die dood sou 

smaak.

DIE OPENBARING 4:4 En rondom die 

troon was daar vier en twintig trone, en 

op die trone het ek die vier en twintig 

ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en 

hulle het goue krone op hulle hoofde gehad.

DIE OPENBARING 4:10 val die vier en 

twintig ouderlinge neer voor Hom wat op 

die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle 

ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die 

troon en sê:

11 U is waardig, o Here, om te ontvang die 

heerlikheid en die eer en die krag, want U 

het alles geskape en deur u wil bestaan hulle 

en is hulle geskape.

E15 Die Messias sal die blye tyding bring.

D02 Die amp van die Messias as Profeet.

ESEGIËL 33:32 En kyk, jy is vir hulle soos 

‘n minnelied, soos een skoon van stem, 

wat goed op die snare speel: hulle hoor jou 

woorde, maar hulle doen dit nie.

33 Maar as dit kom—kyk, dit kom! —dan sal 

hulle weet dat daar ‘n profeet onder hulle 

gewees het.

MATTEUS 21:46 En hulle het probeer om 

Hom in hulle mag te kry, maar hulle was 

bang vir die skare, omdat dié Hom vir ‘n 

profeet gehou het.

LUKAS 7:16 En vrees het almal aangegryp 

terwyl hulle God verheerlik en sê: ‘n Groot 

profeet het onder ons opgestaan; en: God het 

sy volk besoek.

LUKAS 7:31 Toe sê die Here: Waarmee 

sal Ek dan die mense van hierdie geslag 

vergelyk, en waaraan is hulle gelyk?

32 Hulle is net soos kinders wat op die mark sit 

en na mekaar roep en sê: Ons het vir julle op 

die fluit gespeel, en julle het nie gedans nie; 

ons het vir julle ‘n klaaglied gesing, en julle 

het nie gehuil nie.

33 Want Johannes die Doper het gekom en het 

nie brood geëet of wyn gedrink nie, en julle 

sê: Hy het ‘n duiwel.

34 Die Seun van die mens het gekom en Hy 

eet en drink, en julle sê: Daar is ‘n mens wat 

‘n vraat en ‘n wynsuiper is, ‘n vriend van 

tollenaars en sondaars.

35 Maar die wysheid is geregverdig deur al sy 

kinders.

JOHANNES 6:14 Toe die mense dan die teken 

sien wat Jesus gedoen het, sê hulle: Hy is 

waarlik die profeet wat in die wêreld sou 

kom.

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:22 Want 

Moses het tot die vaders gespreek: Die Here 

julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit 

julle broeders net soos ek is; na Hom moet 

julle luister volgens alles wat Hy met julle 

sal spreek.

23 En elke siel wat nie na dié Profeet luister 

nie, sal uit die volk uitgeroei word.

Sien ook: Jeremia 28:9.

ESEGIËL



316

B06 Die Messias is die goeie Herder.

E26 Die verlossingswerk van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

ESEGIËL 34:11 Want so sê die Here HERE: 

Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my skape vra en 

vir hulle sorg.

12 Soos ‘n herder vir sy trop skape sorg op die 

dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal 

Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit 

al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op 

die dag van wolke en donkerheid.

13 En Ek sal hulle uitlei uit die volke en 

versamel uit die lande en hulle bring in 

hul land; en Ek sal hulle laat wei op die 

berge van Israel, in die klowe en in al die 

bewoonbare plekke van die land.

14 Op ‘n goeie weiveld sal Ek hulle laat wei, en 

op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek 

wees. Daar sal hulle lê op ‘n goeie plek en 

wei in ‘n geil weiveld op die berge van Israel.

15 Ek self sal my skape oppas, en Ek self sal 

hulle laat lê en rus, spreek die Here HERE.

22 daarom sal Ek my skape red, sodat hulle nie 

meer ‘n prooi sal wees nie; en Ek sal oordeel 

tussen skape en skape.

23 En Ek sal een enkele herder oor hulle verwek, 

en hy sal hulle laat wei, naamlik my kneg 

Dawid; hy sal hulle laat wei, en hy sal vir 

hulle ‘n herder wees.

24 En Ek, die HERE, Ek sal vir hulle ‘n God 

wees, en my kneg Dawid ‘n vors in hulle 

midde. Ek, die HERE, het dit gespreek.

ESEGIËL 34:25-31

ESEGIËL 20:41 As ‘n lieflike geur sal Ek ‘n 

behae in julle hê wanneer Ek julle uit die 

volke uitlei en julle uit die lande versamel 

waarin julle verstrooi was, en Ek sal My in 

julle as die Heilige laat ken voor die oë van 

die nasies.

ESEGIËL 28:25 So sê die Here HERE: As 

Ek die huis van Israel versamel uit die volke 

onder wie hulle verstrooi is, en Ek My in 

hulle as die Heilige laat ken voor die oë van 

die nasies, dan sal hulle in hul land woon 

wat Ek aan my kneg Jakob gegee het.

26 En hulle sal daarin veilig woon en huise bou 

en wingerde plant; ja, hulle sal veilig woon 

as Ek strafgerigte voltrek teen almal wat 

hulle van alle kante verag; en hulle sal weet 

dat Ek die HERE hulle God is.

ESEGIËL 30:3 Want naby is ‘n dag, ja, naby 

is ‘n dag van die HERE, ‘n dag van wolke; 

die tyd van die nasies sal dit wees.

LUKAS 15:4 Watter man onder julle wat 

honderd skape het en een van hulle verloor, 

laat nie die nege en negentig in die woestyn 

staan en gaan agter die een aan wat verlore 

is totdat hy dit kry nie?

5 En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy 

skouers.

6 En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende 

en bure bymekaar en sê vir hulle: Wees 

saam met my bly, want ek het my skaap 

gekry wat verlore was.

JOHANNES 10:9 Ek is die deur; as iemand 

deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal 

ingaan en uitgaan en weiding vind.

10 Die dief kom net om te steel en te slag en 

te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en 

oorvloed kan hê.
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11 Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy 

lewe af vir die skape.

12 Maar die huurling en hy wat nie ‘n herder 

is nie, van wie die skape nie die eiendom 

is nie, sien die wolf kom en laat die skape 

staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag 

die skape uitmekaar.

13 En die huurling vlug, omdat hy ‘n huurling 

is en niks vir die skape omgee nie.

14 Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en 

word deur my eie geken.

15 Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die 

Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape.

16 Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie 

stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en 

hulle sal na my stem luister, en dit sal wees 

een kudde, een herder.

JOHANNES 21:15 Toe hulle dan klaar was met 

die môre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: 

Simon, seun van Jona, het jy My waarlik 

lief, meer as hulle hier? Hy antwoord Hom: 

Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir 

hom: Laat my lammers wei.

HEBREËRS 13:20 Mag die God van die 

vrede, wat die groot Herder van die skape, 

naamlik onse Here Jesus Christus, deur die 

bloed van die ewige testament uit die dode 

teruggebring het,

21 julle volmaak in elke goeie werk, om 

sy wil te doen, deur in julle te werk wat 

welbehaaglik is voor Hom deur Jesus 

Christus aan wie die heerlikheid toekom tot 

in alle ewigheid! Amen.

1 PETRUS 2:25 Want julle was soos 

dwalende skape, maar nou het julle 

teruggekeer na die Herder en Opsiener van 

julle siele.

1 PETRUS 5:4 En wanneer die Opperherder 

verskyn, sal julle die onverwelklike kroon 

van heerlikheid ontvang.

DIE OPENBARING 7:16 Hulle sal nie meer 

honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal 

die son of enige hitte op hulle val nie;

17 want die Lam wat in die middel van die 

troon is, sal hulle laat wei en hulle na 

lewende waterfonteine lei, en God sal alle 

trane van hulle oë afvee.

DIE OPENBARING 21:3 En ek het ‘n 

groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 

tabernakel van God is by die mense, en Hy 

sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; 

en God self sal by hulle wees as hulle God.

Sien ook: #1; #2; #3; #5; Sefanja 1:15.

E27 Om ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees te gee.

G04 Die Messias sal Sy Gees uitstort.

G06 Die tuiste van die Heilige Gees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

ESEGIËL 36:8 Maar julle, o berge van 

Israel, sal jul takke gee en jul vrugte dra vir 

my volk Israel; want hulle koms is naby.

ESEGIËL 36:9-14

ESEGIËL 36:15 En Ek sal nie meer teen jou 

laat hoor die skimp van die nasies nie, en die 

smaad van die volke sal jy nie meer dra nie; 

en jy sal jou nasie nie meer laat struikel nie, 

spreek die Here HERE.
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ESEGIËL 36:24 En Ek sal julle uit die nasies 

gaan haal en julle uit al die lande bymekaar 

laat kom, en Ek sal julle in jul land bring.

25 Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat 

julle rein kan word; van al jul onreinhede en 

van al jul drekgode sal Ek julle reinig.

26 En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe 

gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart 

van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n 

hart van vlees gee.

27 En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal 

maak dat julle in my insettinge wandel en 

my verordeninge onderhou en doen.

28 En julle sal woon in die land wat Ek aan jul 

vaders gegee het; en julle sal vir My ‘n volk 

en Ek sal vir julle ‘n God wees.

ESEGIËL 36:32- 38

ESEGIËL 11:19 En Ek sal hulle een hart gee, 

en ‘n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek 

sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder 

en hulle ‘n hart van vlees gee,

ESEGIËL 36:31 Dan sal julle dink aan jul 

verkeerde weë en aan jul handelinge wat nie 

goed was nie; en julle sal vir julleself walglik 

wees oor jul ongeregtighede en oor jul 

gruwels.

ROMEINE 6:21 Watter vrug dan het julle toe 

gehad van die dinge waaroor julle jul nou 

skaam? Want die uiteinde daarvan is die 

dood.

22 Maar nou dat julle vrygemaak is van die 

sonde en diensbaar geword het aan God, het 

julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik 

die ewige lewe.

ROMEINE 8:14 Want almal wat deur die 

Gees van God gelei word, dié is kinders van 

God.

15 Want julle het nie ontvang ‘n gees van 

slawerny om weer te vrees nie, maar julle 

het ontvang die Gees van aanneming tot 

kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!

16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat 

ons kinders van God is;

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 

nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

2 KORINTIËRS 3:7 En as die bediening 

van die dood, met letters op klippe gegraveer, 

in heerlikheid was, sodat die kinders van 

Israel nie die oë kon vestig op die aangesig 

van Moses nie vanweë die heerlikheid van sy 

aangesig, wat tog moes vergaan,

8 hoeveel te meer sal die bediening van die 

Gees dan nie in heerlikheid wees nie?

2 KORINTIËRS 5:17 Daarom, as iemand 

in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die 

ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles 

nuut geword.

GALASIËRS 5:22 Maar die vrug van die Gees 

is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, 

vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 

sagmoedigheid, selfbeheersing.

GALASIËRS 6:15 Want in Christus Jesus het 

nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid 

enige krag, maar ‘n nuwe skepsel.
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Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Eksodus 19-20; Lukas 11:13; Die 
handelinge apostels 2:14-47; 1 Korintiërs 3:16; Effesiërs 1:13,14; 
Effesiërs 2:10; Titus 3:5,6; Hebreërs 10:22; 1 Petrus 1:18,19,22; 

Johannes 3:24; Johannes 5:5.

E11 Die Messias sal die Ewige Lewe gee.

E27 Om ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees te gee.

G06 Die tuiste van die Heilige Gees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

H10 Die profesie oor die ewige Koninkryk van 

vrede.

ESEGIËL 37:1-8

ESEGIËL 37:9 Daarop sê Hy vir my: 

Profeteer tot die gees, profeteer, mensekind, 

en sê aan die gees: So spreek die Here 

HERE: Kom aan uit die vier windstreke, o 

gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle 

lewendig kan word.

10 En ek het geprofeteer soos Hy my beveel het. 

Toe het die gees in hulle gekom, en hulle 

het lewendig geword en op hulle voete gaan 

staan—’n ontsaglike groot leër!

11 Toe sê Hy vir my: Mensekind, hierdie bene 

is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê: Ons 

bene is verdor, en ons verwagting is verlore; 

dit is klaar met ons!

12 Daarom, profeteer en sê aan hulle: So spreek 

die Here HERE: Kyk, Ek sal julle grafte 

oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o 

my volk! En Ek sal julle bring in die land van 

Israel.

13 En julle sal weet dat Ek die HERE is as Ek 

julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte 

laat opkom, o my volk!

14 En Ek sal my Gees in julle gee, dat julle 

lewendig kan word; en Ek sal julle vestig in 

jul land; en julle sal weet dat Ek, die HERE, 

dit gespreek en gedoen het, spreek die 

HERE.

JESAJA 66:14 En julle sal dit sien, en julle 

hart sal vrolik wees, en julle gebeente sal 

groei soos die jong gras; dan sal die hand 

van die HERE bekend word aan sy knegte, 

en Hy sal op sy vyande grimmig wees.

ESEGIËL 28:25 So sê die Here HERE: As 

Ek die huis van Israel versamel uit die volke 

onder wie hulle verstrooi is, en Ek My in 

hulle as die Heilige laat ken voor die oë van 

die nasies, dan sal hulle in hul land woon 

wat Ek aan my kneg Jakob gegee het.

HOSEA 6:2 Hy sal ons ná twee dae 

lewend maak, op die derde dag ons laat 

opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan 

lewe.

AMOS 9:14 En Ek sal die lot van my volk 

Israel verander, en hulle sal die verwoeste 

stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde 

plant en die wyn daarvan drink, en tuine 

aanlê en die vrugte daarvan eet.

15 En Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal 

nie meer uitgeruk word uit hul land wat Ek 

hulle gegee het nie, sê die HERE jou God.

ROMEINE 8:11 En as die Gees van Hom 

wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle 

woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode 

opgewek het, ook julle sterflike liggame 

lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

ROMEINE 11:1 Ek vra dan: Het God miskien 

sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want 

ek is ook ‘n Israeliet uit die nageslag van 
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Abraham, van die stam van Benjamin.

2 God het sy volk wat Hy vantevore geken het, 

nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die 

Skrif in die gedeelte oor Elía sê nie? hoe hy 

by God optree teen Israel en sê:

3 Here, hulle het u profete gedood en u 

altare het hulle afgebreek, en ek het alleen 

oorgebly, en hulle soek my lewe!

4 Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het 

vir Myself sewe duisend manne laat oorbly 

wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie.

5 Net so is daar dan ook in die teenwoordige 

tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die 

verkiesing van die genade.

ROMEINE 11:24 Want as jy afgekap is van die 

olyfboom wat van nature wild was, en teen 

die natuur op die mak olyfboom ingeënt kan 

word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit 

van nature is, op hul eie olyfboom ingeënt 

word?

25 Want ek wil nie hê, broeders, dat julle 

hierdie verborgenheid nie moet weet nie, 

sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die 

verharding ten dele oor Israel gekom het 

totdat die volheid van die heidene ingegaan 

het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

ROMEINE 11:32 Want God het hulle almal 

in die ongehoorsaamheid ingesluit om vir 

almal barmhartig te kan wees.

Sien ook: #1; #2; #5; Psalms 126:2,3; Jesaja 32:15; Jeremia 33:24-
26; Esegiël 11:19; Esegiël 16:62,63; Esegiël 36:24-31; Esegiël 37:21,25; 

Esegiël 39:29; Joël 2:28.

E17 Die Messias sal ‘n tempel vir God bou.

E18 God sal tussen Sy mense woon.

E20 Die Messias sal ‹n nuwe gelofte maak.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H10 Die profesie oor die ewige Koninkryk van 

vrede.

ESEGIËL 37:21 en sê vir hulle: So spreek die 

Here HERE: Kyk, Ek gaan die kinders van 

Israel haal tussen die nasies uit waarheen 

hulle getrek het, en Ek sal hulle van alle 

kante bymekaar laat kom en hulle bring in 

hul land.

22 En Ek sal hulle een volk maak in die land, 

op die berge van Israel; en een Koning sal 

vir hulle almal koning wees; en hulle sal 

nie meer twee nasies wees nie en verder nie 

meer in twee koninkryke verdeeld wees nie.

23 En hulle sal hul nie meer verontreinig met 

hulle drekgode en hulle verfoeisels en met 

al hulle oortredinge nie; en Ek sal hulle 

verlos uit al hulle woonplekke waarin hulle 

gesondig het, en sal hulle reinig. So sal hulle 

dan vir my ‘n volk wees, en Ek vir hulle ‘n 

God wees.

24 En my kneg Dawid sal koning oor hulle wees, 

en hulle sal almal een herder hê; en hulle sal 

in my verordeninge wandel en my insettinge 

onderhou en daarna handel.

25 En hulle sal woon in die land wat Ek aan 

my kneg Jakob gegee het, waar julle vaders 

in gewoon het; ja, húlle sal daarin woon, 

hulle kinders en hulle kindskinders tot in 

ewigheid; en my kneg Dawid sal hulle vors 

wees vir ewig.

26 En Ek sal ‘n verbond van vrede met hulle 

sluit, dit sal ‘n ewige verbond met hulle 

wees; en Ek sal hulle daar bring en hulle 

vermenigvuldig; en Ek sal my heiligdom in 
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hulle midde vestig vir ewig.

27 En my tabernakel sal oor hulle wees, en Ek 

sal vir hulle ‘n God wees en hulle vir my ‘n 

volk wees.

28 En die nasies sal weet dat Ek die HERE is 

wat Israel heilig as my heiligdom vir ewig in 

hulle midde sal wees.

ESEGIËL 11:19 En Ek sal hulle een hart gee, 

en ‘n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek 

sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder 

en hulle ‘n hart van vlees gee,

20 sodat hulle in my insettinge kan wandel en 

my verordeninge kan hou en dit doen; en 

hulle sal vir my ‘n volk wees, en Ek sal vir 

hulle ‘n God wees.

LUKAS 1:32 Hy sal groot wees en die 

Seun van die Allerhoogste genoem word; en 

die Here God sal aan Hom die troon van sy 

vader Dawid gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

JOHANNES 10:14 Ek is die goeie herder, en Ek 

ken my eie en word deur my eie geken.

15 Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die 

Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape.

16 Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie 

stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en 

hulle sal na my stem luister, en dit sal wees 

een kudde, een herder.

17 Daarom het die Vader My lief, omdat Ek my 

lewe aflê om dit weer te neem.

ROMEINE 11:15 Want as hulle verwerping 

die versoening van die wêreld is, wat sal 

hulle aanneming anders wees as lewe uit die 

dode?

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 

nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

2 KORINTIËRS 6:16 Of watter 

ooreenkoms het die tempel van God met 

die afgode? Want julle is die tempel van die 

lewende God, soos God gespreek het: Ek sal 

in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek 

sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n 

volk wees.

KOLOSSENSE 2:9 Want in Hom woon al die 

volheid van die Godheid liggaamlik;

HEBREËRS 12:22 Maar julle het gekom by die 

berg Sion en die stad van die lewende God, 

die hemelse Jerusalem en tien duisende 

engele,

23 by die feestelike vergadering en die 

gemeente van eersgeborenes wat in die 

hemele opgeskrywe is, en by God, die 

Regter van almal, en by die geeste van die 

volmaakte regverdiges,

DIE OPENBARING 21:3 En ek het ‘n 

groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 

tabernakel van God is by die mense, en Hy 

sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; 

en God self sal by hulle wees as hulle God.

DIE OPENBARING 21:22 En ‘n tempel het 

ek nie daarin gesien nie, want die Here God, 

die Almagtige, is sy tempel, en die Lam.
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Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Genesis 17:7; Eksodus 31:13; 
Deuteronomium 30:1-10; 2 Samuel 23:5; Psalms 126:1-6; Jesaja 

9:5,6; Jesaja 27:6,12,13; Jesaja 40:11; Jesaja 43:5,6; Jesaja 49:8-26; 
Jesaja 55:3,4; Jesaja 59:20,21; Jesaja 60:21,22; Jeremia 16:14-17; 

Jeremia 23:3-8; Jeremia 30:3,8-11,17-22; Jeremia 31:8-10,27,32-40; 
Jeremia 32:37-44; Jeremia 33:7-26; Jeremia 50:4,5; Esegiël 11:11-16; 
Esegiël 14:11; Esegiël 20:12,43; Esegiël 28:25,26; Esegiël 34:13,23-25; 
Esegiël 36:23-31,36-38; Esegiël 38:23; Esegiël 39:7; Esegiël 43:7-9; 
Daniël 2:44,45; Hosea 1:11; Hosea 2:18-23; Hosea 3:4,5; Hosea 

14:5-8; Amos 9:14,15; Obadja 1:17-21; Miga 5:1-3,7,11,12; Joël 3:20; 
Sagaria 2:2-6; Sagaria 6:12,13; Sagaria 8:4,5; Sagaria 13:1,2; 

Sagaria 14:11,21; 1 Korintiërs 1:30; 1 Tessalonisense 5:23; Effesiërs 
5:25,26.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

ESEGIËL 38:16 en jy sal optrek teen my volk 

Israel soos ‘n wolk om die land te oordek. 

Aan die einde van die dae sal dit wees—dan 

sal Ek jou teen my land laat aankom, sodat 

die nasies My kan ken as Ek My in jou, o 

Gog, voor hulle oë as die Heilige laat ken.

SAGARIA 12:9 Ook sal Ek in dié dag daarna 

soek om al die nasies wat teen Jerusalem 

aankom, te verdelg.

2 TIMOTEUS 3:1 Maar weet dit, dat daar in die 

laaste dae swaar tye sal kom.

Sien ook: #1; #4; Jesaja 2:2; Esegiël 36:23; Esegiël 38:8,23; Esegiël 
39:21; Daniël 10:14; Miga 4:1; 7:15-17.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

ESEGIËL 38:18 Maar in dié dag, die dag as 

Gog teen die land van Israel aankom, spreek 

die Here HERE, sal my grimmigheid in my 

neus opkom.

HEBREËRS 12:29 Want onse God is ‘n 

verterende vuur.

Sien ook: Esegiël 36:5,6; Psalms 18:8,9; Psalms 89:47.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

ESEGIËL 38:19 Ja, in my ywer spreek Ek, in 

die vuur van my grimmigheid: Waarlik, in 

dié dag sal daar ‘n groot aardbewing wees in 

die land van Israel,

HEBREËRS 12:26 Toe het sy stem die aarde 

geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: 

Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde 

nie, maar ook die hemel bewe.

DIE OPENBARING 11:13 En in dié uur 

het daar ‘n groot aardbewing gekom, en 

‘n tiende van die stad het geval, en sewe 

duisend mense het in die aardbewing 

omgekom, en die ander het bevrees geword 

en aan die God van die hemel heerlikheid 

toegebring.

Sien ook: Jesaja 42:13; Esegiël 39:25; Joël 2:18; Joël 3:16; Haggai 
2:6,7,21,22; Sagaria 1:14; Sagaria 14:3-5; Die openbaring 16:10.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

ESEGIËL 38:20 sodat van my aangesig af 

weg sal bewe die visse van die see en die 

voëls van die hemel en die wilde diere van 

die veld en al die gedierte wat op die grond 

kruip, en al die mense wat op die aarde is; 

en die berge sal omvergegooi word en die 

kranse inmekaarstort en al die mure op die 
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aarde val.

DIE OPENBARING 6:12 En ek het gesien 

toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, 

daar was ‘n groot aardbewing; en die son 

het swart geword soos ‘n harige sak, en die 

maan het geword soos bloed;

13 en die sterre van die hemel het op die aarde 

geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot 

wind geskud word, sy navye laat afval;

Sien ook: #6; Jesaja 30:25; Jeremia 4:23-26; Hosea 4:3; Sagaria 
14:3-5.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

ESEGIËL 38:21 En Ek sal die swaard oproep 

teen hom na al my berge, spreek die Here 

HERE; die swaard van die een sal teen die 

ander wees.

22 En Ek sal met hom in die gereg gaan 

deur pes en deur bloed; en oorstromende 

stortreën en haelstene, vuur en swawel op 

hom laat reën en op sy leërs en op baie volke 

wat saam met hom is.

HAGGAI 2:22 En Ek sal die koningstrone 

omverwerp en die mag van die heidense 

koninkryke verdelg; en Ek sal die strydwaens 

en die wat daarop ry, omverwerp, en die 

perde en hulle ruiters sal val, die een deur 

die swaard van die ander.

23 In dié dag, spreek die HERE van die 

leërskare, sal Ek jou neem, Serubbábel, seun 

van Seáltiël, my kneg, spreek die HERE, en 

jou maak tot ‘n seëlring, want jou het Ek 

verkies, spreek die HERE van die leërskare.

DIE OPENBARING 11:19 En die tempel 

van God het in die hemel oopgegaan, en sy 

verbondsark is in sy tempel gesien, en daar 

was weerligte en stemme en donderslae en 

aardbewing en groot hael.

DIE OPENBARING 16:21 en groot hael, 

omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel 

op die mense geval; en die mense het God 

gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy 

plaag ontsettend groot was.

Sien ook: #6; Psalms 11:6; Jesaja 28:17; Jesaja 29:6; Jesaja 54:17; 
Jeremia 25:31; Esegiël 13:11; Sagaria 12:2,9.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

ESEGIËL 38:23 So sal Ek My dan as groot 

en as heilig laat ken en Myself bekend maak 

voor die oë van baie nasies; en hulle sal weet 

dat Ek die HERE is.

MATTEUS 24:35 Die hemel en die aarde 

sal verbygaan, maar my woorde sal nooit 

verbygaan nie.

2 TESSALONISENSE 1:7 en aan julle wat 

verdruk word, verligting te gee saam met 

ons in die openbaring van die Here Jesus uit 

die hemel met sy magtige engele

8 in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen 

op die wat God nie ken nie en op die wat 

aan die evangelie van onse Here Jesus nie 

gehoorsaam is nie.

HEBREËRS 12:26 Toe het sy stem die aarde 

geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: 
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Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde 

nie, maar ook die hemel bewe.

27 En hierdie woord: nog. een maal, wys 

duidelik op die verandering van die 

wankelbare dinge as geskape dinge, sodat 

die onwankelbare kan bly.

28 Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare 

koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, 

en so God welbehaaglik dien met eerbied en 

vrees.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 15:3 En hulle het die 

lied gesing van Moses, die dienskneg van 

God, en die lied van die Lam, en gesê: 

Groot en wonderlik is u werke, Here God, 

Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, 

o Koning van die heiliges!

4 Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam 

nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; 

want al die nasies sal kom en voor U aanbid, 

omdat u regverdige dade openbaar geword 

het.

DIE OPENBARING 19:1 En ná hierdie 

dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n 

groot menigte in die hemel gehoor wat sê: 

Halleluja, die heil en die heerlikheid en die 

eer en die krag aan die Here onse God!

2 Want sy oordele is waaragtig en regverdig; 

want Hy het die groot hoer geoordeel wat 

die aarde met haar hoerery verderf het, en 

Hy het die bloed van sy diensknegte op haar 

gewreek.

3 En vir die tweede maal het hulle gesê: 

Halleluja! En haar rook gaan op tot in alle 

ewigheid.

4 En die vier en twintig ouderlinge en die 

vier lewende wesens het neergeval en God 

aanbid wat op die troon sit, en gesê: Amen, 

Halleluja!

5 En ‘n stem het uit die troon uitgegaan en 

gesê: Prys onse God, al sy diensknegte, en 

julle wat Hom vrees, klein en groot!

6 En ek het iets gehoor soos die stem van 

‘n groot menigte en soos die geluid van 

baie waters en soos die geluid van sterk 

donderslae wat sê: Halleluja! want die Here 

God, die Almagtige, het die koningskap 

aanvaar.

DIE OPENBARING 21:1 En ek het ‘n 

nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want 

die eerste hemel en die eerste aarde het 

verbygegaan; en die see was daar nie meer 

nie.

Sien ook: #1; #5; #6; Esegiël 36:23; Esegiël 37:28; 2 Petrus 3:10,11.

E27 Om ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees te gee.

G04 Die Messias sal Sy Gees uitstort.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

ESEGIËL 39:6 En Ek sal ‘n vuur slinger in 

Magog en onder hulle wat in die kuslande 

veilig woon; en hulle sal weet dat Ek die 

HERE is.

7 En Ek sal my heilige Naam bekend maak 

onder my volk Israel en sal my heilige Naam 

nie meer laat ontheilig nie; en die nasies 
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sal weet dat Ek die HERE is, die Heilige in 

Israel.

8 Kyk, dit kom en gebeur, spreek die Here 

HERE. Dit is die dag waarvan Ek gespreek 

het.

21 En Ek sal my heerlikheid onder die nasies 

bring, en al die nasies sal my strafgerig sien 

wat Ek voltrek het, en my hand wat Ek op 

hulle gelê het.

22 En die huis van Israel sal weet dat Ek die 

HERE hulle God is, van dié dag af en verder.

23 En die nasies sal weet dat die huis van Israel 

vanweë hulle ongeregtigheid in ballingskap 

gegaan het; omdat hulle teen My troubreuk 

begaan het, het Ek my aangesig vir hulle 

verberg en hulle in die hand van hul 

teëstanders oorgegee, sodat hulle almal deur 

die swaard geval het.

24 Volgens hulle onreinheid en hulle 

oortredinge het Ek met hulle gehandel en 

my aangesig vir hulle verberg.

25 Daarom, so sê die Here HERE: Nou sal Ek 

die lot van Jakob verander en My ontferm 

oor die hele huis van Israel en ywer vir my 

heilige Naam.

26 En hulle sal hul smaad vergeet en al hul 

ontrou wat hulle teen My begaan het, 

as hulle in hul land veilig woon en daar 

niemand is wat hulle verskrik nie.

27 As Ek hulle terugbring uit die volke en hulle 

versamel uit die lande van hulle vyande, sal 

Ek My in hulle as die Heilige laat ken voor 

die oë van baie nasies.

28 En hulle sal weet dat Ek, die HERE, hulle 

God is, daaraan dat Ek hulle in ballingskap 

laat gaan het na die nasies, maar hulle weer 

versamel het in hulle land en dáár niemand 

meer uit hulle agter laat bly het nie.

29 En Ek sal my aangesig nie meer vir hulle 

verberg nie, omdat Ek my Gees oor die huis 

van Israel uitgegiet het, spreek die Here 

HERE.

JOËL 2:28 En daarna sal Ek my Gees 

uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle 

dogters sal profeteer, julle ou mense drome 

droom, julle jongelinge gesigte sien.

29 En ook op die diensknegte en op die 

diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees 

uitgiet.

JOHANNES 17:3 En dit is die ewige lewe, dat 

hulle U ken, die enige waaragtige God, en 

Jesus Christus wat U gestuur het.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:33 Nadat Hy 

dan deur die regterhand van God verhoog is 

en van die Vader die belofte van die Heilige 

Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat 

julle nou sien en hoor.

ROMEINE 9:6 Maar ek sê dit nie asof die 

woord van God verval het nie; want hulle is 

nie almal Israel wat uit Israel is nie.

7 Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag 

is, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak 

sal jou nageslag genoem word.

8 Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat 

die kinders van die vlees is nie, maar die 

kinders van die belofte word gereken as die 

nageslag.

ROMEINE 11:1 Ek vra dan: Het God miskien 

sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want 

ek is ook ‘n Israeliet uit die nageslag van 

Abraham, van die stam van Benjamin.

2 God het sy volk wat Hy vantevore geken het, 

nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die 
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Skrif in die gedeelte oor Elía sê nie? hoe hy 

by God optree teen Israel en sê:

3 Here, hulle het u profete gedood en u 

altare het hulle afgebreek, en ek het alleen 

oorgebly, en hulle soek my lewe!

4 Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het 

vir Myself sewe duisend manne laat oorbly 

wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie.

5 Net so is daar dan ook in die teenwoordige 

tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die 

verkiesing van die genade.

6 En as dit deur genade is, dan is dit nie meer 

uit die werke nie; anders is die genade geen 

genade meer nie. En as dit uit die werke is, 

dan is dit nie meer genade nie; anders is die 

werk geen werk meer nie.

7 Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie 

verkry nie; maar die uitverkorenes het dit 

verkry en die ander is verhard.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

28 Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande 

ter wille van julle; maar wat die uitverkiesing 

betref, bemindes ter wille van die vaders.

29 Want die genadegawes en die roeping van 

God is onberoulik.

30 Want soos julle ook vroeër aan 

God ongehoorsaam was, maar nou 

barmhartigheid ontvang het deur hulle 

ongehoorsaamheid,

31 so het hulle ook nou ongehoorsaam geword 

deur die barmhartigheid aan julle, sodat 

hulle ook barmhartigheid kan ontvang.

Sien ook: #1; #2; #3; #5; Esegiël 40-48; Die handelinge apostels 
2:14-18; Johannes 3:24.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

ESEGIËL 47:6 En hy het vir my gesê: Het jy 

dit gesien, mensekind? Toe het hy my weer 

terug laat loop aan die kant van die stroom.

7 Terwyl ek teruggaan, kyk, toe het ek aan 

die kant van die stroom ‘n menigte bome 

gesien, aan altwee kante.

8 En hy het vir my gesê: Hierdie waters vloei 

weg na die oostelike landstreek en loop in 

die Vlakte af en gaan na die see; in die see 

word dit uitgelei, sodat die waters daarvan 

gesond kan word.

9 En al die lewende wesens wat wemel, oral 

waar die dubbele stroom kom, sal lewe; 

en daar sal ‘n menigte visse wees, omdat 

hierdie waters daarheen gekom het; en dié 

waters sal gesond word, en alles sal lewe 

waar die stroom kom.

10 Ook sal vissers daaraan staan, van Éngedi af 

tot by en Eglaim: ‘n droogmaakplek vir die 

nette sal dit wees; na hulle soorte sal daar 

visse in wees soos die visse van die Groot 

See, ‘n menigte.

11 Die moerasse en kuile daarvan—húlle 

sal nie gesond word nie: vir sout is hulle 

bestem.

12 En by die stroom sal aan altwee kante 

allerhande bome groei om van te eet, 

waarvan die blare nie sal verdor en die 

vrugte nie sal opraak nie; elke maand sal 

hulle nuwe vrugte dra; want die waters waar 

hulle aan staan—uit die heiligdom stroom 

hulle; en hulle vrugte sal wees om te eet en 

hulle blare om te genees.

ESEGIËL 47:13-23

MATTEUS 4:18 En terwyl Jesus langs die see 

van Galiléa loop, sien Hy twee broers, Simon 
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wat genoem word Petrus, en Andréas, sy 

broer, besig om ‘n net in die see uit te gooi; 

want hulle was vissers.

19 En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek 

sal julle vissers van mense maak.

20 En hulle het dadelik die nette laat staan en 

Hom gevolg.

MATTEUS 13:47 Verder is die koninkryk van 

die hemele soos ‘n net wat in die see gegooi 

word en van elke soort bymekaarbring;

48 en as dit vol geword het, trek hulle dit op die 

strand uit en gaan sit en maak die goeies in 

bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg.

49 So sal dit wees in die voleinding van die 

wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte 

mense onder die regverdiges uit afskei

DIE OPENBARING 22:1 En hy het my 

getoon ‘n suiwer rivier van die water van die 

lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit 

die troon van God en van die Lam.

2 In die middel van sy straat en weerskante 

van die rivier was die boom van die lewe 

wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy 

vrugte gee, en die blare van die boom is tot 

genesing van die nasies.

Sien ook: #1; #2; #5; Genesis 2:10; Numeri 34:1-12; Psalms 65:10; 
Jesaja 43:19,20.
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H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H10 Die profesie oor die ewige Koninkryk van 

vrede.

DANIËL 2:34 U het gekyk totdat daar 

sonder toedoen van mensehande ‘n klip 

losraak wat die beeld getref het aan sy voete 

van yster en van klei en dit fyngestamp het.

35 Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die 

koper, die silwer en die goud fyngestamp, en 

dit het soos kaf geword van die dorsvloere 

in die somer, wat die wind wegneem, sodat 

daar geen spoor van gevind is nie; maar die 

klip wat die beeld getref het, het ‘n groot rots 

geword wat die hele aarde gevul het.

44 Maar in die dae van dié konings sal die God 

van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in 

ewigheid nie vernietig sal word nie, en die 

heerskappy daarvan sal aan geen ander 

volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie 

koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan 

maak, maar self sal dit vir ewig bestaan—

45 net soos u gesien het dat sonder toedoen 

van mensehande ‘n klip van die berg af 

losgeraak het wat die yster, die koper, die 

klei, die silwer en die goud verbrysel het. 

Die grote God het aan die koning bekend 

gemaak wat hierna sal gebeur; en die droom 

is waar en sy uitlegging betroubaar.

2 SAMUEL 7:16 En jou huis en jou 

koningskap sal bestendig wees tot in 

ewigheid voor jou; jou troon sal vasstaan tot 

in ewigheid.

JESAJA 9:5 Want ‘n Kind is vir ons 

gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die 

heerskappy is op sy skouer, en Hy word 

genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke 

God, Ewige Vader, Vredevors—

6 tot vermeerdering van die heerskappy en tot 

vrede sonder einde, op die troon van Dawid 

en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en 

dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, 

van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die 

HERE van die leërskare sal dit doen.

MATTEUS 26:29 Maar Ek sê vir julle: Ek sal 

van nou af nooit meer van hierdie vrug van 

die wynstok drink nie, tot op daardie dag 

wanneer Ek dit met julle nuut sal drink in 

die koninkryk van my Vader.

LUKAS 1:32 Hy sal groot wees en die 

Seun van die Allerhoogste genoem word; en 

die Here God sal aan Hom die troon van sy 

vader Dawid gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

JOHANNES 18:36 Jesus antwoord: My 

koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as 

my koninkryk van hierdie wêreld was, sou 

my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die 

Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my 

koninkryk nie van hier nie.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 12:10 Toe hoor ek ‘n 

groot stem in die hemel sê: Nou het die heil 

en die krag en die koningskap die eiendom 
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van onse God geword, en die mag van sy 

Christus; want die aanklaer van ons broeders 

is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor 

onse God, dag en nag.

Sien ook: #1.

B03 Die Messias is die Seun van die mens.

H01 Die wederkoms van die Messias word 

voorspel.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H10 Die profesie oor die ewige Koninkryk van 

vrede.

H11 Die Messias sal verheerlik word.

DANIËL 7:13 Ek het gesien in die 

naggesigte, en kyk, met die wolke van die 

hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n 

mens, en Hy het gekom tot by die Oue van 

dae, en hulle het Hom nader gebring voor 

Hom.

14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en 

koningskap; en al die volke en nasies en tale 

het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige 

heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy 

koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

18 en die heiliges van die Allerhoogste sal 

die koningskap ontvang, en hulle sal die 

koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, 

tot in alle ewigheid.

22 totdat die Oue van dae kom en aan die 

heiliges van die Allerhoogste reg verskaf 

is en die bepaalde tyd gekom het dat die 

heiliges die koninkryk in besit geneem het.

27 Dan word die koningskap en die heerskappy 

en die grootheid van die koninkryke onder 

die ganse hemel gegee aan die volk van 

die heiliges van die Allerhoogste; hulle 

koninkryk is ‘n ewige koninkryk, en al die 

heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam 

wees.

MATTEUS 11:27 Alles is aan My oorgegee 

deur my Vader, en niemand ken die Seun 

nie, behalwe die Vader; ook ken niemand die 

Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan 

wie die Seun dit wil openbaar.

MATTEUS 24:30 En dan sal die teken van die 

Seun van die mens in die hemel verskyn, 

en dan sal al die stamme van die aarde rou 

bedryf en die Seun van die mens sien kom 

op die wolke van die hemel met groot krag 

en heerlikheid.

MATTEUS 25:31 En wanneer die Seun van die 

mens in sy heerlikheid kom en al die heilige 

engele saam met Hom, dan sal Hy op sy 

heerlike troon sit;

MATTEUS 26:64 Jesus antwoord hom: U het 

dit gesê. Maar Ek sê vir u almal: Van nou af 

sal u die Seun van die mens sien sit aan die 

regterhand van die krag van God en kom op 

die wolke van die hemel.

MATTEUS 28:18 En Jesus het nader gekom en 

met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee 

alle mag in die hemel en op aarde.

19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die 

nasies, en doop hulle in die Naam van die 

Vader en die Seun en die Heilige Gees; en 

leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle 

beveel het.

20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die 
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voleinding van die wêreld. Amen.

LUKAS 10:22 Alles is aan My oorgegee 

deur my Vader; en niemand weet wie die 

Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die 

Vader is nie, behalwe die Seun en hy aan wie 

die Seun dit wil openbaar.

LUKAS 21:27 En dan sal hulle die Seun 

van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot 

krag en heerlikheid.

JOHANNES 3:35 Die Vader het die Seun lief 

en het alles in sy hand gegee.

JOHANNES 5:22 Want die Vader oordeel ook 

niemand nie, maar het die hele oordeel aan 

die Seun gegee,

23 sodat almal die Seun kan eer net soos hulle 

die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer 

nie die Vader wat Hom gestuur het nie.

JOHANNES 5:27 En Hy het Hom mag gegee 

om ook te oordeel, omdat Hy die Seun van 

die mens is.

EFFESIËRS 1:19 en wat die uitnemende 

grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na 

die werking van die krag van sy sterkte

20 wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom 

uit die dode opgewek het en Hom laat sit het 

aan sy regterhand in die hemele,

21 bo alle owerheid en mag en krag en 

heerskappy en elke naam wat genoem word, 

nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in 

die toekomstige.

22 En Hy het alle dinge onder sy voete 

onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge 

aan die gemeente gegee,

2 TIMOTEUS 2:12 As ons verdra, sal ons met 

Hom regeer. As ons Hom verloën, sal Hy 

ons ook verloën.

HEBREËRS 12:28 Daarom, omdat ons ‘n 

onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons 

dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien 

met eerbied en vrees.

DIE OPENBARING 1:7 Kyk, Hy kom met 

die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook 

hulle wat Hom deursteek het; en al die 

geslagte van die aarde sal oor Hom rou 

bedryf; ja, amen!

DIE OPENBARING 2:26 En aan hom 

wat oorwin en my werke tot die einde toe 

bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,

27 en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos 

erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek 

ook van my Vader ontvang het.

DIE OPENBARING 5:9 Toe sing hulle ‘n 

nuwe lied en sê: U is waardig om die boek 

te neem en sy seëls oop te maak, want U 

is geslag en het ons vir God met u bloed 

gekoop uit elke stam en taal en volk en 

nasie,

10 en het ons konings en priesters vir onse God 

gemaak, en ons sal as konings op die aarde 

heers.

DIE OPENBARING 20:6 Salig en heilig is 

hy wat deel het aan die eerste opstanding; 

oor hulle het die tweede dood geen mag 

nie, maar hulle sal priesters van God en 

van Christus wees en sal saam met Hom as 

konings regeer duisend jaar lank.

DIE OPENBARING 22:5 En nag sal daar nie 
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wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig 

nodig nie, omdat die Here God hulle verlig; 

en hulle sal as konings regeer tot in alle 

ewigheid.

Sien ook: #1; #5; Psalms 8:7; Esegiël 1:26; Matteus 13:41; Markus 
14:61,62; Johannes 3:13; Johannes 12:34; Die handelinge apostels 

2:33-36; 1 Petrus 3:22; Die openbaring 14:14.

E26 Die verlossingswerk van die Messias.

DANIËL 9:24 Sewentig sewetalle is oor 

jou volk en jou heilige stad bepaal, om die 

goddeloosheid te voleindig en om die maat van 

die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid 

te versoen en om ewige geregtigheid aan te 

bring en om gesig en profeet te beseël en om wat 

hoogheilig is, te salf.

MATTEUS 1:21 en sy sal ‘n seun baar, en jy 

moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat 

sy volk van hulle sondes sal verlos.

MATTEUS 11:13 Want al die profete en die 

wet het tot op Johannes geprofeteer.

LUKAS 4:18 Die Gees van die Here is 

op My, omdat Hy My gesalf het om die 

evangelie aan die armes te bring. Hy het My 

gestuur om die wat verbryseld van hart is, te 

genees;

19 om aan gevangenes vrylating te verkondig 

en aan blindes herstel van gesig; om die wat 

gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die 

aangename jaar van die Here aan te kondig.

20 En nadat Hy die boek toegemaak en aan die 

dienaar teruggegee het, gaan Hy sit, en die 

oë van almal in die sinagoge was op Hom 

gevestig.

21 Toe begin Hy vir hulle te sê: Vandag is 

hierdie Skrif in julle ore vervul.

LUKAS 24:25 En Hy sê vir hulle: o 

Onverstandiges, met harte wat traag is om te 

glo alles wat die profete gespreek het!

26 Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in 

sy heerlikheid ingaan nie?

27 En Hy het begin van Moses en al die profete 

af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die 

dinge wat op Hom betrekking het.

JOHANNES 1:41 Andréas, die broer van 

Simon Petrus, was een van die twee wat dit 

van Johannes gehoor en Hom gevolg het.

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:22 Want 

Moses het tot die vaders gespreek: Die Here 

julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit 

julle broeders net soos ek is; na Hom moet 

julle luister volgens alles wat Hy met julle 

sal spreek.

ROMEINE 5:10 Want as ons, terwyl ons nog 

vyande was, met God versoen is deur die 

dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy 

lewe gered word nou dat ons versoen is.

2 KORINTIËRS 5:18 En dit alles is uit 

God wat ons met Homself versoen het deur 

Jesus Christus en ons die bediening van die 

versoening gegee het,

19 naamlik dat God in Christus die wêreld met 

Homself versoen het deur hulle hul misdade 

nie toe te reken nie en die woord van die 

versoening aan ons toe te vertrou.

20 Ons tree dan op as gesante om Christus wil, 

asof God deur ons vermaan. Ons bid julle 

om Christus wil: Laat julle met God versoen.

21 Want Hy het Hom wat geen sonde geken 

het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan 
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word geregtigheid van God in Hom.

FILIPPENSE 3:9 en in Hom gevind te word, 

nie met my geregtigheid wat uit die wet is 

nie, maar met dié wat deur die geloof in 

Christus is, die geregtigheid wat uit God is 

deur die geloof;

KOLOSSENSE 2:14 en die skuldbrief 

teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig 

was, uitgedelg en weggeruim het deur dit 

aan die kruis vas te nael,

HEBREËRS 1:8 maar van die Seun: U troon, 

o God, is tot in alle ewigheid, die septer van 

u koninkryk is ‘n regverdige septer;

HEBREËRS 7:26 Want so ‘n hoëpriester was 

vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, 

onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en 

wat hoër as die hemele geword het;

HEBREËRS 10:14 Want deur een offer het Hy 

vir altyd volmaak die wat geheilig word.

1 JOHANNES 3:8 Hy wat die sonde doen, is uit 

die duiwel, want die duiwel sondig van die 

begin af. Vir hierdie doel het die Seun van 

God verskyn, om die werke van die duiwel te 

verbreek.

Sien ook: Levitikus 25:8; Numeri 14:35; Psalms 45:8; Jesaja 
53:10,11; Jesaja 56:1; Jesaja 61:1; Jeremia 23:5,6; Esegiël 4:6; Lukas 

24:44,45; 1 Korintiërs 1:30; 2 Korintiërs 5:21; Kolossense 1:20; 
Hebreërs 2:17; Hebreërs 9:11-14,26; Die openbaring 14:6.

A07 Hy sal die Messias van Israel wees.

F01 Die dood van die Messias word voorspel.

F04 Die nagevolge van die verwerping van die 

Messias.

DANIËL 9:25 Nou moet jy weet en verstaan: 

van die uitgang van die woord af om Jerusalem 

te herstel en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n 

Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle 

lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine 

en slote, maar in tye van benoudheid.

JESAJA 55:4 Kyk, Ek het hom tot ‘n getuie 

van die volke gemaak, tot ‘n vors en ‘n 

gebieder van die nasies.

MARKUS 13:14 En wanneer julle die gruwel 

van die verwoesting, waarvan gespreek is 

deur die profeet Daniël, sien staan waar dit 

nie behoort nie—laat hom wat lees, oplet—

dan moet die wat in Judéa is, na die berge 

vlug;

JOHANNES 1:41 Andréas, die broer van 

Simon Petrus, was een van die twee wat dit 

van Johannes gehoor en Hom gevolg het.

DIE HANDELINGE APOSTELS 3:15 en die 

Leidsman tot die lewe het julle gedood. God 

het Hom uit die dode opgewek, waarvan ons 

getuies is.

DIE HANDELINGE APOSTELS 5:31 Hom 

het God as Leidsman en Verlosser deur sy 

regterhand verhoog om aan Israel bekering 

en vergifnis van sondes te skenk.

Sien ook: Jesaja 9:5; Miga 5:1; Matteus 24:15; Johannes 4:25.
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F01 Die dood van die Messias word voorspel.

DANIËL 9:26 En ná die twee en sestig 

sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar 

sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat 

sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, 

maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en 

tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote 

verwoestings.

JESAJA 53:8 Uit die druk en uit die 

strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy 

tydgenote—wie het daaroor gedink dat Hy 

afgesny is uit die land van die lewendes? Ter 

wille van die oortreding van my volk was die 

plaag op Hom.

MATTEUS 24:2 En Jesus sê vir hulle: Sien 

julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek sê vir 

julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op 

die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal 

word nie.

MARKUS 9:12 Toe antwoord Hy en sê vir 

hulle: Dis waar, Elía kom eers om alles te 

herstel; en tog, hoe staan daar dan van die 

Seun van die mens geskrywe dat Hy baie 

moet ly en verag word?

MARKUS 13:2 En Jesus antwoord en sê vir 

hom: Sien jy hierdie groot geboue? Daar 

sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat 

word wat nie afgebreek sal word nie!

LUKAS 21:24 En hulle sal deur die skerpte 

van die swaard val en as krygsgevangenes 

geneem word na al die nasies, en Jerusalem 

sal vertrap word deur die nasies totdat die 

tye van die nasies vervul is.

LUKAS 24:26 Moes die Christus nie 

hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan 

nie?

LUKAS 24:46 En Hy sê vir hulle: So is dit 

geskrywe, en so moes die Christus ly en op 

die derde dag uit die dode opstaan,

JOHANNES 11:51 En dit het hy nie uit homself 

gesê nie; maar omdat hy daardie jaar 

hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus 

vir die volk sou sterwe.

52 En nie alleen vir die volk nie, maar ook 

om die verstrooide kinders van God tot ‘n 

eenheid saam te voeg.

JOHANNES 12:32 En Ek, as Ek van die aarde 

verhoog word, sal almal na My toe trek.

33 En dit het Hy gesê om aan te dui hoedanige 

dood Hy sou sterwe.

34 Die skare antwoord Hom: Ons het uit die 

wet gehoor dat die Christus tot in ewigheid 

bly; en hoe sê U dat die Seun van die mens 

verhoog moet word? Wie is hierdie Seun van 

die mens?

Sien ook: Lukas 19:43,44; Lukas 21:6; 1 Petrus 2:24; 1 Petrus 3:18.

F04 Die nagevolge van die verwerping van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

DANIËL 9:27 En hy sal een week lank met 

baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die 

helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer 

laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal 

daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die 

einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, 

uitgestort word.
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MATTEUS 24:14 En hierdie evangelie van die 

koninkryk sal verkondig word in die hele 

wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en 

dan sal die einde kom.

15 Wanneer julle dan die gruwel van die 

verwoesting, waarvan gespreek is deur die 

profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—

laat hy wat lees, oplet—

MARKUS 13:14 En wanneer julle die gruwel 

van die verwoesting, waarvan gespreek is 

deur die profeet Daniël, sien staan waar dit 

nie behoort nie—laat hom wat lees, oplet—

dan moet die wat in Judéa is, na die berge 

vlug;

LUKAS 21:20 En wanneer julle Jerusalem 

deur leërs omsingeld sien, dan moet julle 

weet dat sy verwoesting naby is.

21 Dan moet die wat in Judéa is, na die berge 

vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; 

en die wat in die buitewyke is, moet nie daar 

inkom nie.

22 Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles 

wat geskrywe is, vervul kan word.

23 Maar wee die vroue wat swanger is en die 

wat nog soog in daardie dae; want daar sal 

‘n groot nood in die land wees en toorn oor 

hierdie volk.

24 En hulle sal deur die skerpte van die swaard 

val en as krygsgevangenes geneem word na 

al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word 

deur die nasies totdat die tye van die nasies 

vervul is.

Sien ook: Deuteronomium 4:26-28; Deuteronomium 28:15; 
Deuteronomium 31:28,29; Jesaja 10:22,23; Jesaja 28:22; Daniël 

8:13; Daniël 11:36; Daniël 12:11; 1 Tessalonisense 2:14-16.

B18 Die heiligheid, skoonheid en glorie van die 

Messias.

DANIËL 10:5 het ek my oë opgeslaan, en 

daar sien ek ‘n man met linne bekleed, en sy 

heupe was omgord met goud van Ufas.

6 En sy liggaam was soos chrisoliet, en sy 

aangesig soos die geflikker van bliksem en 

sy oë soos fakkels van vuur en sy arms en 

sy voete soos blink geskuurde koper en die 

geluid van sy woorde soos die gedruis van ‘n 

menigte.

DIE OPENBARING 1:13 en tussen die sewe 

kandelaars Een soos die Seun van die mens 

met ‘n kleed aan wat tot op die voete hang, 

en gegord om die bors met ‘n goue gordel.

14 Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos 

sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam,

15 en sy voete soos blink koper wat gloei soos 

in ‘n oond, en sy stem soos die stem van 

baie waters.

16 En in sy regterhand het Hy sewe sterre 

gehou, en ‘n skerp tweesnydende swaard het 

uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was 

soos die son wat skyn in sy krag.

17 En toe ek Hom sien, val ek soos ‘n dooie aan 

sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê 

en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die 

eerste en die laaste

Sien ook: Matteus 17:2; Lukas 9:29; Die openbaring 19:12.
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H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

DANIËL 12:1 En in dié tyd sal Mígael, 

die groot vors wat oor die kinders van jou 

volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van 

benoudheid wees soos daar nie gewees het 

vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd 

nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, 

elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.

JESAJA 4:3 En wie in Sion oorgebly 

het en gespaar is in Jerusalem, dié sal 

heilig genoem word, elkeen wat onder die 

lewendes opgeskrywe is in Jerusalem—

MATTEUS 24:21 Want dan sal daar groot 

verdrukking wees soos daar van die begin 

van die wêreld af tot nou toe nie gewees het 

en ook nooit sal wees nie.

LUKAS 10:20 Maar julle moenie daaroor 

bly wees dat die geeste aan julle onderworpe 

is nie, maar wees liewer bly dat julle name 

in die hemele opgeskrywe is.

DIE OPENBARING 3:5 Wie oorwin, sal 

beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam 

nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en 

Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor 

sy engele.

DIE OPENBARING 17:14 Hulle sal teen die 

Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin 

want Hy is die Here van die here en die 

Koning van die konings en die wat saam met 

Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.

Sien ook: #2; Psalms 69:29; Jesaja 9:6; Jesaja 26:20,21; Jeremia 
30:7; Esegiël 34:24; Daniël 9:25; Daniël 10:21; Markus 13:19; Lukas 

21:23,24; Filippense 4:3; Die openbaring 13:8; Die openbaring 
16:17-21; Die openbaring 19:11-16.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

DANIËL 12:2 En baie van die wat in 

die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, 

sommige tot die ewige lewe en sommige tot 

groot smaadheid, vir ewig afgryslik.

MATTEUS 25:31 En wanneer die Seun van die 

mens in sy heerlikheid kom en al die heilige 

engele saam met Hom, dan sal Hy op sy 

heerlike troon sit;

32 en voor Hom sal al die nasies versamel 

word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos 

die herder die skape van die bokke afskei;

33 en Hy sal die skape aan sy regterhand en die 

bokke aan sy linkerhand sit.

34 Dan sal die Koning vir die wat aan sy 

regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van 

my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle 

berei is van die grondlegging van die wêreld 

af.

DIE HANDELINGE APOSTELS 17:31 

omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die 

wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 

‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het 

hiervan aan almal sekerheid gegee deur 

Hom uit die dode op te wek.

ROMEINE 2:16 in die dag wanneer God die 

verborge dinge van die mense deur Jesus 

Christus sal oordeel, volgens my evangelie.

1 TESSALONISENSE 4:14 Want as ons glo 
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dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal 

God ook so die wat in Jesus ontslaap het, 

saam met Hom bring.

DIE OPENBARING 20:12 En ek het die dode, 

klein en groot, voor God sien staan, en 

die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die 

boek van die lewe, is geopen. En die dode 

is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, 

volgens hulle werke.

Sien ook: #5; #6; Job 19:25-27; Matteus 22:32; Romeine 9:21.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

DANIËL 12:3 En die verstandiges sal 

glinster soos die glans van die uitspansel, en 

die wat baie tot regverdigheid lei, soos die 

sterre vir ewig en altoos.

MATTEUS 13:43 Dan sal die regverdiges skyn 

soos die son in die koninkryk van hulle 

Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom 

hoor.

MATTEUS 19:28 En Jesus sê vir hulle: 

Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My 

gevolg het, in die wedergeboorte wanneer 

die Seun van die mens op sy heerlike troon 

gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en 

die twaalf stamme van Israel sal oordeel.

FILIPPENSE 2:16 deurdat julle die woord van 

die lewe vashou, my tot ‘n roem teen die dag 

van Christus, dat ek nie verniet geloop of 

verniet gearbei het nie.

17 Maar al word ek as ‘n drankoffer uitgegiet 

oor die offer en bediening van julle geloof, 

verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle 

almal;

1 TESSALONISENSE 2:19 Want wie anders 

as julle is ons hoop of blydskap of kroon van 

roem in die teenwoordigheid van onse Here 

Jesus Christus by sy wederkoms?

20 Want julle is ons eer en blydskap.

Sien ook: #1; Daniël 11:33,35; Lukas 1:16,17; 1 Korintiërs 3:10; 
Effesiërs 4:11.

DANIËL



337

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

HOSEA 1:10 Nogtans sal die getal van die 

kinders van Israel wees soos die sand van die 

see, wat nie gemeet en nie getel kan word 

nie; en in plaas dat aan hulle gesê word: Julle 

is nie my volk nie—sal aan hulle gesê word: 

Julle is kinders van die lewende God.

11 Dan sal die kinders van Juda en die kinders 

van Israel almal saam vergader en vir hulle 

een hoof aanstel en uit die land optrek; want 

groot is die dag van Jísreël!

GENESIS 13:16 En Ek sal jou nageslag maak 

soos die stof van die aarde, sodat as iemand 

die stof van die aarde kan tel, jou nageslag 

ook getel kan word.

JOHANNES 11:52 En nie alleen vir die volk nie, 

maar ook om die verstrooide kinders van 

God tot ‘n eenheid saam te voeg.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:47 terwyl 

hulle God geprys het en in guns was by die 

hele volk. En die Here het daagliks by die 

gemeente gevoeg die wat gered is.

ROMEINE 9:26 en in die plek waar aan hulle 

gesê is: Julle is nie my volk nie! daar sal 

hulle genoem word kinders van die lewende 

God.

27 En Jesaja roep oor Israel uit: Al is die getal 

van die kinders van Israel soos die sand van 

die see, net die oorblyfsel sal gered word;

GALASIËRS 3:27 want julle almal wat in 

Christus gedoop is, het julle met Christus 

beklee.

28 Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is 

nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie 

meer man en vrou nie; want julle is almal 

een in Christus Jesus.

29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle 

die nageslag van Abraham en volgens die 

belofte erfgename.

GALASIËRS 6:15 Want in Christus Jesus het 

nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid 

enige krag, maar ‘n nuwe skepsel.

16 En mag daar vrede en barmhartigheid wees 

oor almal wat sal wandel volgens hierdie 

reël, en oor die Israel van God!

EFFESIËRS 1:10 om die volheid van die tye te 

reël, met die doel om alle dinge wat in die 

hemele sowel as wat op die aarde is, onder 

een hoof in Christus te verenig—

HEBREËRS 11:12 Daarom is daar ook gebore 

uit een vader, en dit ‘n verstorwene, kinders 

soos sterre van die hemel in menigte en 

soos die sand aan die strand van die see, wat 

ontelbaar is.

13 In die geloof het hulle almal gesterwe sonder 

om die beloftes te verkry, maar hulle het dit 

uit die verte gesien en geglo en begroet, en 

het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners 

op aarde was.

DIE OPENBARING 7:4 En ek het die getal 

van die verseëldes gehoor: honderd vier en 

veertig duisend verseëldes uit al die stamme 

van die kinders van Israel

Sien ook: #1; #2; #3; Genesis 32:12; Jesaja 43:5,6; Jesaja 49:17-26; 
Jesaja 54:1-3; Jesaja 60:4-22; Jesaja 66:20-22; Hosea 2:22.
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B20 Die Koning se liefde vir Sy mense.

E20 Die Messias sal ‹n nuwe gelofte maak.

E23 Die Messias sal Sy mense bekeer.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

H10 Die profesie oor die ewige Koninkryk van 

vrede.

HOSEA 2:14 Dan sal Ek haar daarvandaan 

haar wingerde gee en die dal Agor tot ‘n 

deur van hoop, en daar sal sy antwoord gee 

soos in die dae van haar jeug en soos die dag 

toe sy uit Egipteland opgetrek het.

15 En in dié dag, spreek die HERE, sal jy My 

noem: My man; en jy sal my nie meer noem: 

My Baäl nie.

16 Dan verwyder Ek die name van die Baäls 

uit haar mond, sodat hulle by hul naam nie 

meer genoem sal word nie.

17 Verder sluit Ek in dié dag vir hulle ‘n 

verbond met die wilde diere van die veld 

en met die voëls van die hemel en die 

kruipende diere van die aarde; ja, boog en 

swaard en oorlog sal Ek verbreek uit die 

land, en Ek sal hulle in veiligheid laat rus.

18 En Ek sal My met jou verloof tot in ewigheid 

en My met jou verloof in geregtigheid en in 

reg en in goedertierenheid en in ontferming.

19 En Ek sal My met jou verloof in trou; dan sal 

jy die HERE ken.

20 En in dié dag sal Ek verhoor, spreek die 

HERE, Ek sal die hemel verhoor en dié sal 

die aarde verhoor.

21 En die aarde sal die koring verhoor en die 

mos en die olie, en dié sal Jísreël verhoor.

22 En Ek sal haar vir My saai in die land en My 

oor Lo-Rugáma ontferm, en aan Lo-Ammi 

sê: Jy is my volk; en hy sal sê: My God!

JESAJA 11:6 Dan wei die wolf by die lam, 

en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die 

kalf en die jong leeu en die vetgemaakte 

vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle 

aanja.

7 Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies 

lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die 

os;

8 en die suigling speel by die gat van ‘n adder, 

en die gespeende kind steek sy hand uit na 

die kuil van ‘n basilisk.

JESAJA 54:5 Want jou Maker is jou Man; 

HERE van die leërskare is sy Naam; en die 

Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die 

God van die hele aarde genoem word.

HABAKUK 2:4 Kyk, sy siel is opgeblase in 

hom en nie reg nie. Maar die regverdige, 

deur sy geloof sal hy lewe.

MATTEUS 11:27 Alles is aan My oorgegee 

deur my Vader, en niemand ken die Seun 

nie, behalwe die Vader; ook ken niemand die 

Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan 

wie die Seun dit wil openbaar.

JOHANNES 17:3 En dit is die ewige lewe, dat 

hulle U ken, die enige waaragtige God, en 

Jesus Christus wat U gestuur het.

ROMEINE 1:17 Want die geregtigheid van 

God word daarin geopenbaar uit geloof tot 

geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige 

sal uit die geloof lewe.

ROMEINE 9:24 ons naamlik wat Hy geroep 

het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit 

die heidene?

25 Soos Hy ook in Hoséa sê: Ek sal die wat nie 

HOSEA



339

my volk is nie, my volk noem; en haar wat 

nie bemin is nie, beminde;

26 en in die plek waar aan hulle gesê is: Julle is 

nie my volk nie! daar sal hulle genoem word 

kinders van die lewende God.

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

2 KORINTIËRS 11:2 Want ek is jaloers 

oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want 

ek het julle aan een man verbind, om julle as 

‘n reine maagd aan Christus voor te stel.

HEBREËRS 8:11 En hulle sal nie meer elkeen 

sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken 

die Here nie; want almal sal My ken, klein 

en groot onder hulle.

1 JOHANNES 5:20 En ons weet dat die Seun van 

God gekom het en ons verstand gegee het 

om die Waaragtige te ken; en ons is in die 

Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is 

die waaragtige God en die ewige lewe.

DIE OPENBARING 12:6 En die vrou het na 

die woestyn gevlug waar sy ‘n plek het wat 

deur God gereed gemaak is, dat hulle haar 

daar sou onderhou duisend twee honderd en 

sestig dae lank.

DIE OPENBARING 12:14 maar die twee 

vlerke van die groot arend is aan die vrou 

gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, 

kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang 

onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe 

tyd.

DIE OPENBARING 21:3 En ek het ‘n 

groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 

tabernakel van God is by die mense, en Hy 

sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; 

en God self sal by hulle wees as hulle God.

Sien ook: #1; #2; #5; Levitikus 26:40-45; Deuteronomium 26:17-
19; Deuteronomium 30:3-5; Jesaja 49:13-26; Jesaja 51:3; Jeremia 

2:2; Jeremia 3:12-24; Jeremia 24:7; Jeremia 30:18-22; Jeremia 
31:1-37; Jeremia 32:36-41; Jeremia 33:6-26; Esegiël 34:22-31; Esegiël 
36:8-15; Esegiël 37:11-28; Esegiël 39:25-29; Hosea 1:11; Amos 9:11-

15; Miga 7:14-20; Sefanja 3:12-20; Sagaria 1:16,17; Sagaria 8:12-15; 
Sagaria 10:9-12; Sagaria 13:9.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

HOSEA 3:4 Want die kinders van Israel 

sal ‘n lang tyd bly sit sonder koning en 

sonder vors en sonder slagoffer en sonder 

klippilare en sonder efod en huisgode.

MATTEUS 24:1 En Jesus het uitgegaan en 

van die tempel vertrek, en sy dissipels het 

nader gekom om Hom die geboue van die 

tempel te wys.

2 En Jesus sê vir hulle: Sien julle al hierdie 

dinge? Voorwaar Ek sê vir julle, daar sal 

hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat 

word, wat nie afgebreek sal word nie.

LUKAS 21:24 En hulle sal deur die skerpte 

van die swaard val en as krygsgevangenes 

geneem word na al die nasies, en Jerusalem 

sal vertrap word deur die nasies totdat die 

tye van die nasies vervul is.

JOHANNES 19:15 Maar hulle skreeu: Neem 

weg, neem weg, kruisig Hom! Pilatus sê 

vir hulle: Moet ek julle Koning kruisig? 
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Die owerpriesters antwoord: Ons het geen 

koning behalwe die keiser nie.

Sien ook: Genesis 49:10; Esegiël 34:23,24; Daniël 8:11-13; Daniël 
9:27; Daniël 12:11; Miga 5:1-4; Sagaria 13:2; Hebreërs 10:26.

E23 Die Messias sal Sy mense bekeer.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

HOSEA 3:5 Daarna sal die kinders van 

Israel hulle bekeer en die HERE hulle God 

soek en Dawid hulle koning, en met siddering 

aankom na die HERE en na sy goedheid in die 

laaste van die dae.

DIE HANDELINGE APOSTELS 15:16 

Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut 

van Dawid weer oprig, en wat daarvan 

verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,

17 sodat die oorblyfsel van die mense die Here 

kan soek, en al die nasies oor wie my Naam 

uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie 

dinge doen.

18 Aan God is al sy werke van ewigheid af 

bekend.

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 

nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

HEBREËRS 1:1 Nadat God baiekeer en op 

baie maniere in die ou tyd gespreek het tot 

die vaders deur die profete, het Hy in hierdie 

laaste dae tot ons gespreek deur die Seun

2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, 

deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

Sien ook: #2; Jeremia 3:22,23; Hosea 5:15; Hosea 10:3.

E23 Die Messias sal Sy mense bekeer.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

HOSEA 6:1 Kom en laat ons terugkeer 

tot die HERE; want Hy het verskeur en 

sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons 

verbind.

2 Hy sal ons ná twee dae lewend maak, op die 

derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy 

aangesig kan lewe.

ROMEINE 11:15 Want as hulle verwerping 

die versoening van die wêreld is, wat sal 

hulle aanneming anders wees as lewe uit die 

dode?

ROMEINE 11:26 en so sal die hele Israel 

gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser 

sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 

van Jakob afwend;

1 KORINTIËRS 15:4 en dat Hy begrawe 

is, en dat Hy op die derde dag opgewek is 

volgens die Skrifte;

Sien ook: #1; #2; Genesis 1:9-13; Numeri 17:8; Jesaja 26:19; Jesaja 
55:7; Jeremia 3:22; Klaagliedere van Jeremia 3:22,40,41; Hosea 
5:15; Hosea 14:1; Lukas 24:21; Johannes 2:1; Romeine 14:8; Die 

openbaring 11:14,15.
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H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

HOSEA 6:3 En laat ons ken—laat ons dit 

najaag om die HERE te ken; sy opgang is so 

seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons 

kom soos die reën, soos die laat reëns wat 

die aarde besproei.

2 SAMUEL 23:3 Die God van Israel het gesê, 

die Rots van Israel het tot my gespreek: ‘n 

Heerser oor mense, ‘n regverdige, ‘n heerser 

in die vrees van God,

4 is soos die môrelig by sonsopgang, ‘n môre 

sonder wolke as deur die glans ná die reën 

grasspruitjies uit die aarde uitkom.

LUKAS 1:78 deur die innige 

barmhartigheid van onse God waarmee die 

opgaande Lig uit die hoogte ons besoek het,

JOHANNES 17:3 En dit is die ewige lewe, dat 

hulle U ken, die enige waaragtige God, en 

Jesus Christus wat U gestuur het.

DIE OPENBARING 22:16 Ek, Jesus, het my 

engel gestuur om hierdie dinge aan julle 

voor die gemeentes te betuig. Ek is die 

wortel en die geslag van Dawid, die blink 

môrester.

Sien ook: #1; #2; Hosea 10:12; 2 Petrus 1:19.

E02 Die plek van die Messias se bediening.

HOSEA 11:1 Toe Israel ‘n kind was, het Ek 

hom liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun 

geroep.

MATTEUS 2:13 En toe hulle teruggegaan het, 

verskyn daar ‘n engel van die HERE in ‘n 

droom aan Josef en sê: Staan op, neem die 

Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en 

bly daar totdat ek jou sê; want Herodes gaan 

die Kindjie soek om Hom dood te maak.

14 Hy het toe opgestaan, die Kindjie en sy 

moeder in die nag geneem en na Egipte 

vertrek.

15 En hy was daar tot die dood van Herodes, 

sodat die woord vervul sou word wat die 

Here gespreek het deur die profeet: Uit 

Egipte het Ek my Seun geroep.

E04 Die oorwinning van sonde deur die 

Messias.

E Die sending en bediening van die Messias.

E14 Die Messias sal die dood en donker 

oorkom.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

HOSEA 13:14 Uit die mag van die doderyk 

sal Ek hulle loskoop, Ek sal hulle verlos van 

die dood. Dood, waar is jou pestilensies? 

Doderyk, waar is jou verderf? Berou bly vir 

my oë verborge.

1 KORINTIËRS 15:52 in ‘n oomblik, 

in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want 

die basuin sal weerklink, en die dode sal 

onverganklik opgewek word; en ons sal 

verander word.

53 Want hierdie verganklike moet met 

onverganklikheid beklee word, en hierdie 

sterflike moet met onsterflikheid beklee 

word.

54 En wanneer hierdie verganklike met 
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onverganklikheid beklee is en hierdie 

sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal 

vervul word die woord wat geskrywe is: Die 

dood is verslind in die oorwinning.

55 Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is 

jou oorwinning?

56 Die angel van die dood is die sonde, en die 

krag van die sonde is die wet.

57 Maar God sy dank, wat ons die oorwinning 

gee deur onse Here Jesus Christus.

Sien ook: Jesaja 26:19; 1 Korintiërs 15:21,22; 2 Korintiërs 5:4; Die 
openbaring 20:13; Die openbaring 21:14.

G05 Die Messias sal baie vrugte sien. 

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

HOSEA 14:5 Ek sal hulle afkerigheid 

genees, hulle vrywillig liefhê, want my toorn 

is van hulle afgewend.

6 Ek sal vir Israel wees soos die dou, hy sal 

bloei soos ‘n lelie en sy wortels uitslaan soos 

die Líbanon.

7 Sy lote sal uitsprei, en sy prag wees soos 

dié van ‘n olyfboom en sy geur soos die 

Líbanon.

8 Die wat onder sy skaduwee sit, sal weer 

koring laat groei; en hulle self sal bloei soos 

die wingerdstok; die roem daarvan sal wees 

soos die wyn van die Líbanon.

9 Efraim, wat het Ek nog met die afgode te 

doen? Ek het hom verhoor en hou my oog 

oor hom. Ek is soos ‘n groen sipres; uit My 

word jou vrug gevind.

JESAJA 44:3 Want Ek sal water giet op die 

dorsland en strome op die droë grond; Ek sal 

my Gees op jou kroos giet en my seën op jou 

nakomelinge.

4 En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos 

wilgerbome by waterlope.

HOOGLIED VAN SALOMO 2:3 Soos ‘n 

appelboom onder die bome van die bos, so is 

my beminde onder die seuns. Ek het verlang 

om in sy skaduwee te sit, en sy vrugte is soet 

vir my verhemelte.

MIGA 4:4 Maar hulle sal sit elkeen 

onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, 

sonder dat iemand hulle verskrik; want die 

mond van die HERE van die leërskare het dit 

gespreek.

MIGA 5:6 Dan sal die oorblyfsel van 

Jakob onder baie volke wees soos dou van 

die HERE, soos reënbuie op die plante, wat 

op geen mens wag nie en ter wille van geen 

mensekind vertoef nie.

SAGARIA 3:10 In dié dag, spreek die 

HERE van die leërskare, sal julle mekaar 

uitnooi onder die wingerdstok en onder die 

vyeboom.

LUKAS 3:8 Dra dan vrugte wat by die 

bekering pas, en moenie by julleself begin 

sê: Ons het Abraham as vader nie; want ek 

sê vir julle dat God mag het om uit hierdie 

klippe kinders vir Abraham te verwek.

9 Maar die byl lê ook al teen die wortel van die 

bome. Elke boom dan wat geen goeie vrugte 

dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.

LUKAS 6:43 Want dit is nie ‘n goeie boom 

wat slegte vrugte dra nie, en ook nie ‘n slegte 

boom wat goeie vrugte dra nie.

44 Want elke boom word geken aan sy eie 
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vrugte. Van dorings pluk ‘n mens tog nie vye 

nie, en ‘n mens sny ook nie druiwe van ‘n 

doringbos nie.

JOHANNES 15:2 Elke loot wat in My nie vrug 

dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug 

dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug 

kan dra.

3 Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek 

tot julle gespreek het.

4 Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot 

geen vrug kan dra van homself as dit nie in 

die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle 

in My nie bly nie.

5 Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My 

bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want 

sonder My kan julle niks doen nie.

6 As iemand in My nie bly nie, word hy 

uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle 

maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, 

en dit verbrand.

7 As julle in My bly en my woorde in julle, sal 

julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit 

verkry.

8 Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel 

vrug dra; en julle sal my dissipels wees.

Sien ook: #1; #2; Psalms 72:16; Jesaja 27:6; Jesaja 35:2; Jesaja 
57:18; Jeremia 2:21; Jeremia 3:22; Jeremia 33:6; Esegiël 17:8,22-24; 

Hosea 2:11; Hosea 10:1; Joël 2:22; Habakuk 3:17,18.
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H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

JOËL 2:1 Blaas die basuin op Sion, en blaas 

alarm op my heilige berg! Laat al die 

inwoners van die land bewe, want die dag 

van die HERE kom, want hy is naby—

JOËL 2:2-12

JOËL 2:13 En skeur julle hart en 

nie julle klere nie, en bekeer julle tot die 

HERE julle God; want Hy is genadig en 

barmhartig, lankmoedig en groot van 

goedertierenheid, en Een wat berou het oor 

die onheil;

14 wie weet of dit Hom nie weer sal berou nie, 

sodat Hy ‘n seën sal agterlaat—’n spysoffer 

en ‘n drankoffer aan die HERE julle God.

JOËL 2:15-17

ROMEINE 2:4 Of verag jy die rykdom van 

sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en 

lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die 

goedertierenheid van God jou tot bekering 

wil lei nie?

1 TESSALONISENSE 5:2 want julle weet self 

baie goed dat die dag van die Here kom net 

soos ‘n dief in die nag.

1 PETRUS 4:7 En die einde van alle dinge is 

naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan 

bid.

Sien ook: #5; Psalms 103:8; Jesaja 57:15; 66:2; Amos 3:6; Miga 
7:18; Sefanja 2:3; 3:11; Sagaria 8:3; Maleagi 4:2.

E16 Die Messias sal Sy mense seën.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

JOËL 2:18 Toe het die HERE geywer vir 

sy land en sy volk verskoon.

19 En die HERE het geantwoord en aan sy volk 

gesê: Kyk, Ek stuur vir julle koring en mos 

en olie, sodat julle daarvan versadig word, en 

Ek maak julle nie meer tot ‘n voorwerp van 

smaad onder die nasies nie.

JOËL 2:20-22

23 En julle, kinders van Sion, juig en wees bly 

in die HERE julle God, want Hy gee julle 

die leraar tot geregtigheid en laat op julle 

neerdaal die reën, die vroeë reëns en die laat 

reëns, soos voorheen.

JOËL 2:24-25

JOËL 2:26 Dan sal julle oorvloedig eet 

en versadig wees en die Naam van die HERE 

julle God prys wat wonderbaar met julle 

gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie 

beskaamd staan nie.

27 En julle sal weet dat Ek in die midde van 

Israel is, en dat Ek die HERE julle God is, 

en niemand anders nie; en my volk sal in 

ewigheid nie beskaamd staan nie.

ROMEINE 9:23 juis om bekend te maak die 

rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe 

van barmhartigheid wat Hy voorberei het tot 

heerlikheid,

JAKOBUS 5:11 Kyk, ons reken hulle 

geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van 

die lydsaamheid van Job, en julle het die 

einddoel van die Here met hom gesien, dat 

die Here vol medelye en ontferming is.

DIE OPENBARING 21:3 En ek het ‘n 

JOËL



345

groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 

tabernakel van God is by die mense, en Hy 

sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; 

en God self sal by hulle wees as hulle God.

Sien ook: #1; #2; #3; Psalms 72:6,7.

E27 Om ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees te gee.

G04 Die Messias sal Sy Gees uitstort.

JOËL 2:28 En daarna sal Ek my Gees 

uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle 

dogters sal profeteer, julle ou mense drome 

droom, julle jongelinge gesigte sien.

29 En ook op die diensknegte en op die 

diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees 

uitgiet.

JESAJA 44:3 Want Ek sal water giet op die 

dorsland en strome op die droë grond; Ek sal 

my Gees op jou kroos giet en my seën op jou 

nakomelinge.

MATTEUS 28:19 Gaan dan heen, maak 

dissipels van al die nasies, en doop hulle 

in die Naam van die Vader en die Seun en 

die Heilige Gees; en leer hulle om alles te 

onderhou wat Ek julle beveel het.

LUKAS 11:13 As julle dan wat sleg is, weet 

om goeie gawes aan julle kinders te gee, 

hoeveel te meer sal die hemelse Vader die 

Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?

JOHANNES 3:5 Jesus antwoord: Voorwaar, 

voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore 

word uit water en Gees nie, kan hy in die 

koninkryk van God nie ingaan nie.

JOHANNES 7:38 Hy wat in My glo, soos die 

Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy 

binneste vloei.

39 En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou 

ontvang wat in Hom glo; want die Heilige 

Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie 

verheerlik was nie.

JOHANNES 14:16 En Ek sal die Vader bid, en 

Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle 

te bly tot in ewigheid:

17 die Gees van die waarheid wat die wêreld nie 

kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien 

en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, 

omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

JOHANNES 15:26 Maar as die Trooster gekom 

het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, 

die Gees van die waarheid wat van die Vader 

uitgaan, sal Hy van My getuig.

JOHANNES 16:7 Maar Ek sê julle die 

waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek 

weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal 

die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek 

weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

8 en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van 

sonde en van geregtigheid en van oordeel:

9 van sonde, omdat hulle in My nie glo nie;

10 en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader 

gaan en julle My nie meer sal sien nie;

11 en van oordeel, omdat die owerste van 

hierdie wêreld geoordeel is.

12 Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, 

maar julle kan dit nou nie dra nie.

13 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees 

van die waarheid, sal Hy julle in die hele 

waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself 

spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy 

spreek en die toekomstige dinge aan julle 

verkondig.
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14 Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal 

neem uit wat aan My behoort, en aan julle 

verkondig.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:16 Maar dit 

is wat deur die profeet Joël gespreek is:

17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek 

van my Gees uitstort op alle vlees, en julle 

seuns en julle dogters sal profeteer, en 

julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou 

mense sal drome droom.

18 En ook op my diensknegte en diensmaagde 

sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en 

hulle sal profeteer.

DIE HANDELINGE APOSTELS 10:44    En toe 

Petrus nog besig was om hierdie woorde te 

spreek, het die Heilige Gees op almal geval 

wat die woord gehoor het.

45 En die gelowiges uit die besnydenis, almal 

wat saam met Petrus gekom het, was 

verbaas dat die gawe van die Heilige Gees 

ook op die heidene uitgestort is.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:2 En terwyl 

hulle besig was om die Here te dien en te 

vas, het die Heilige Gees gesê: Sonder nou 

Bárnabas en Saulus vir My af vir die werk 

waarvoor Ek hulle geroep het.

ROMEINE 5:5 en die hoop beskaam nie, 

omdat die liefde van God in ons harte 

uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan 

ons gegee is.

ROMEINE 8:13 want as julle na die vlees 

lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die 

Gees die werke van die liggaam doodmaak, 

sal julle lewe.

14 Want almal wat deur die Gees van God gelei 

word, dié is kinders van God.

15 Want julle het nie ontvang ‘n gees van 

slawerny om weer te vrees nie, maar julle 

het ontvang die Gees van aanneming tot 

kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!

16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat 

ons kinders van God is;

1 KORINTIËRS 2:12 Ons het ewenwel 

nie die gees van die wêreld ontvang nie, 

maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan 

weet wat God ons uit genade geskenk het.

13 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde 

wat die menslike wysheid leer nie, maar 

met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons 

geestelike dinge met geestelike vergelyk.

1 KORINTIËRS 6:19 Of weet julle nie 

dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige 

Gees wat in julle is, wat julle van God het, en 

dat julle nie aan julself behoort nie?

Sien ook: Spreuke van Salomo 1:23; Matteus 12:32; Romeine 
8:9-12; 1 Korintiërs 12:4,8,11,13; 1 Korintiërs 15:45; 2 Korintiërs 3:6; 

Galasiërs 4:6; 2 Tessalonisense 2:13; 1 Petrus 1:11,12.

H02 Die toekomstige oordeel deur die Messias.

JOËL 2:30 En Ek sal wondertekens gee 

aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur 

en rookpilare.

31 Die son sal verander word in duisternis 

en die maan in bloed, voordat die groot en 

deurlugtige dag van die HERE kom.

32 En elkeen wat die Naam van die HERE 

aanroep, sal gered word; want op die berg 

Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming 

wees soos die HERE gesê het, en onder die 

vrygeraaktes die wat die HERE sal roep.
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MATTEUS 24:29 En dadelik ná die 

verdrukking van daardie dae sal die son 

verduister word, en die maan sal sy glans 

nie gee nie, en die sterre sal van die hemel 

val, en die kragte van die hemele sal geskud 

word.

30 En dan sal die teken van die Seun van die 

mens in die hemel verskyn, en dan sal al 

die stamme van die aarde rou bedryf en die 

Seun van die mens sien kom op die wolke 

van die hemel met groot krag en heerlikheid.

31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde 

trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes 

versamel uit die vier windstreke, van die een 

einde van die hemele af tot die ander einde 

daarvan.

MATTEUS 27:45 En van die sesde uur af het 

daar duisternis gekom oor die hele aarde tot 

die negende uur toe;

MARKUS 13:24 Maar in daardie dae, ná dié 

verdrukking, sal die son verduister word, en 

die maan sal sy glans nie gee nie,

25 en die sterre van die hemel sal val, en die 

kragte wat in die hemele is, sal geskud word.

LUKAS 21:11 En daar sal groot aardbewings 

op verskillende plekke wees en hongersnode 

en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge 

en groot tekens van die hemel kom.

LUKAS 21:25 En daar sal tekens wees 

aan son en maan en sterre, en op die aarde 

benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, 

wanneer see en branders dreun,

26 en mense se harte beswyk van vrees en 

verwagting van die dinge wat oor die wêreld 

kom. Want die kragte van die hemele sal 

geskud word.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:19 En Ek 

sal wonders gee bo in die hemel en tekens 

onder op die aarde, bloed en vuur en 

rookdamp.

20 Die son sal verander in duisternis en 

die maan in bloed voordat die groot en 

deurlugtige dag van die Here kom.

21 En elkeen wat die Naam van die Here 

aanroep, sal gered word.

DIE OPENBARING 6:12 En ek het gesien 

toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, 

daar was ‘n groot aardbewing; en die son 

het swart geword soos ‘n harige sak, en die 

maan het geword soos bloed;

13 en die sterre van die hemel het op die aarde 

geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot 

wind geskud word, sy navye laat afval;

Sien ook: #5; #6; #7; Psalms 50:15; Jesaja 13:9,10; Jesaja 34:4,5; 
Joël 2:10; Joël 3:15; Sagaria 13:9; Romeine 10:11-14; 1 Korintiërs 1:2.

E21 Die Messias sal sonde vergewe.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H10 Die profesie oor die ewige Koninkryk van 

vrede.

     

JOËL 3:1 Want kyk, in dié dae en in dié tyd 

wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem 

verander,

JOËL 3:2-16

JOËL 3:17 Dan sal julle weet dat Ek die 

HERE julle God is, wat woon op Sion, my 

heilige berg; dan sal Jerusalem ‘n heiligdom 

wees waar geen vreemdes meer deur sal trek 

nie.
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18 En op dié dag sal die berge drup van mos 

en die heuwels vloei van melk en al die 

spruitjies van Juda stroom van water; en uit 

die huis van die HERE sal daar ‘n fontein 

uitkom om die dal Sittim te besproei.

19 Egipte sal ‘n woesteny word, en Edom ‘n 

woeste wildernis wees, weens die geweld 

wat hulle die kinders van Juda aangedoen 

het, dat hulle onskuldige bloed in hul land 

vergiet het.

20 Maar Juda sal vir ewig bly, en Jerusalem van 

geslag tot geslag.

21 En Ek sal hulle bloed onskuldig verklaar, wat 

Ek tevore nie onskuldig verklaar het nie; en 

die HERE sal op Sion bly woon.

DANIËL 12:1 En in dié tyd sal Mígael, 

die groot vors wat oor die kinders van jou 

volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van 

benoudheid wees soos daar nie gewees het 

vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd 

nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, 

elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.

MIGA 4:7 Dan sal Ek die wat kreupel 

was, tot ‘n oorblyfsel maak en wat ver 

verwyder was, tot ‘n magtige nasie. En die 

HERE sal koning wees oor hulle op die berg 

Sion, van nou af tot in ewigheid.

SAGARIA 13:1 In dié dag sal daar ‘n 

geopende fontein wees vir die huis van 

Dawid en vir die inwoners van Jerusalem 

teen sonde en onreinheid.

JOHANNES 4:13 Jesus antwoord en sê vir 

haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal 

weer dors kry;

14 maar elkeen wat drink van die water wat 

Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors 

kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, 

sal in hom word ‘n fontein van water wat 

opspring tot in die ewige lewe.

DIE OPENBARING 21:3 En ek het ‘n 

groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 

tabernakel van God is by die mense, en Hy 

sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; 

en God self sal by hulle wees as hulle God.

DIE OPENBARING 21:6 En Hy het vir 

my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die 

Oméga, die begin en die einde. Aan die 

dorstige sal Ek gee uit die fontein van die 

water van die lewe, verniet.

DIE OPENBARING 21:27 En daarin sal nie 

inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid 

en leuens doen nie; maar net die wat 

geskrywe is in die boek van die lewe van die 

Lam.

DIE OPENBARING 22:1 En hy het my 

getoon ‘n suiwer rivier van die water van die 

lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit 

die troon van God en van die Lam.

2 In die middel van sy straat en weerskante 

van die rivier was die boom van die lewe 

wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy 

vrugte gee, en die blare van die boom is tot 

genesing van die nasies.

3 En daar sal geen enkele vervloeking meer wees 

nie, en die troon van God en van die Lam sal 

daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien.

Sien ook: #1; #2; #3; #5; Deuteronomium 30:3; 2 Kronieke 
6:36-39; Jesaja 4:3-6; Jesaja 11:11-16; Jesaja 19:1-15; Jesaja 33:20-
22; Jesaja 41:17-20; Jesaja 52:1; Jesaja 55:12,13; Jeremia 16:15,16; 
Jeremia 23:3-8; Jeremia 30:3,18; Jeremia 31:23-25; Jeremia 49:17; 
Klaagliedere van Jeremia 4:21,22; Esegiël 35:1-15; Esegiël 36:25-38; 

Esegiël 37:21-28; Esegiël 39:25-29; Esegiël 43:12; Esegiël 47:1-12; Joël 
2:27; Amos 9:13-15; Sefanja 3:14-20; Sagaria 8:3; Sagaria 10:10-12; 

Sagaria 14:8,9,18-21; Maleagi 1:3,4.
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F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

AMOS 8:9 En in dié dag, spreek die 

Here HERE, laat Ek die son op die middag 

ondergaan en vir die aarde die lig duister 

word terwyl dit nog dag is.

MATTEUS 27:45 En van die sesde uur af het 

daar duisternis gekom oor die hele aarde tot 

die negende uur toe;

Sien ook: Amos 4:13; Amos 5:8.

E22 Die arbeid van die Messias sal geseën 

word. 

AMOS 8:11 Kyk, daar kom dae, spreek 

die Here HERE, dat Ek ‘n honger in die land 

stuur, nie ‘n honger na brood nie en nie ‘n 

dors na water nie, maar om die woorde van 

die HERE te hoor.

MATTEUS 4:25 En groot menigtes het 

Hom gevolg van Galiléa en Dekápolis en 

Jerusalem en Judéa en van oorkant die 

Jordaan af.

MATTEUS 7:28 En toe Jesus hierdie woorde 

geëindig het, was die skare verslae oor sy 

leer;

MATTEUS 8:1 En toe Hy van die berg 

afkom, het groot menigtes Hom gevolg;

MATTEUS 9:36 En toe Hy die skare sien, het 

Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat 

hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat 

geen herder het nie.

MATTEUS 12:23 En die hele menigte was 

verbaas en het gesê: Is Hy nie miskien die 

seun van Dawid nie?

MATTEUS 13:34 Al hierdie dinge het Jesus 

deur gelykenisse vir die skare gesê, en 

sonder gelykenis het Hy vir hulle niks gesê 

nie;

MATTEUS 21:11 En die skare sê: Dit is Jesus, 

die profeet, van Násaret in Galiléa.

MATTEUS 22:33 En toe die skare dit hoor, was 

hulle verslae oor sy leer.

Sien ook: Matteus 9:33; Matteus 12:15; Matteus 13:2; Matteus 
14:13; Matteus 15:30,31; Markus 10:1; Lukas 4:42; Lukas 5:15; 

Lukas 9:11.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

E20 Die Messias sal ‹n nuwe gelofte maak.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

AMOS 9:11 In dié dag sal Ek die vervalle 

hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy 

skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek 

sal dit opbou soos in die ou tyd;

12 sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel 

van Edom en al die nasies oor wie my Naam 

uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen.

13 Kyk, die dae kom, spreek die HERE, 

dat die ploeër die maaier inhaal, en die 

druiwetrapper die saadsaaier; en dat die 

berge van mos sal drup, en al die heuwels 

daarvan oorvloei sal wees.

14 En Ek sal die lot van my volk Israel verander, 
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en hulle sal die verwoeste stede bou en 

bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die 

wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die 

vrugte daarvan eet.

15 En Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal 

nie meer uitgeruk word uit hul land wat Ek 

hulle gegee het nie, sê die HERE jou God.

DIE HANDELINGE APOSTELS 

15:14 Símeon het vertel hoe God in die 

begin uitgesien het om ‘n volk uit die 

heidene vir sy Naam aan te neem.

15 En hiermee stem die woorde van die profete 

ooreen, soos geskrywe is:

16 Daarna sal Ek terugkom en die vervalle 

hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan 

verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,

17 sodat die oorblyfsel van die mense die Here 

kan soek, en al die nasies oor wie my Naam 

uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie 

dinge doen.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; Jesaja 11:14; Jesaja 14:1,2; Obadja 1:8.
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H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

OBADJA 1:17 Maar op die berg Sion 

sal daar ontkoming wees, en dit sal ‘n 

heiligdom wees; en die huis van Jakob sal sy 

besittings in besit neem.

18 Dan sal die huis van Jakob ‘n vuur wees en 

die huis van Josef ‘n vlam, maar die huis 

van Esau ‘n stoppel; en dié sal hulle aan die 

brand steek en hulle verteer, sodat daar geen 

oorblyfsel vir die huis van Esau sal wees nie, 

want die HERE het dit gespreek.

19 Dan sal dié van die Suidland die gebergte 

van Esau, en dié van die Laeveld die land van 

die Filistyne in besit neem; en hulle sal die 

veld van Efraim en die veld van Samaría, en 

Benjamin Gílead in besit neem.

20 Die ballinge van hierdie leërmag van die 

kinders van Israel sal die wat Kanaäniete 

is, tot by Sarfat verower; en die ballinge van 

Jerusalem, wat in Sefárad is, sal die stede 

van die Suidland in besit neem.

21 Dan sal daar verlossers die berg Sion opgaan 

om die gebergte van Esau te oordeel, en die 

koninkryk sal aan die HERE toebehoort.

PSALMS 2:6 Ek tog het my Koning gesalf 

oor Sion, my heilige berg.

PSALMS 102:16 Dan sal die heidene die 

Naam van die HERE vrees en al die konings 

van die aarde u heerlikheid;

JESAJA 24:23 En die maan sal rooi word 

van skaamte, en die son sal skaam wees; 

want die HERE van die leërskare sal regeer 

op die berg Sion en in Jerusalem, en voor sy 

oudstes sal daar heerlikheid wees.

LUKAS 1:32 Hy sal groot wees en die 

Seun van die Allerhoogste genoem word; en 

die Here God sal aan Hom die troon van sy 

vader Dawid gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

HEBREËRS 12:22 Maar julle het gekom by die 

berg Sion en die stad van die lewende God, 

die hemelse Jerusalem en tien duisende 

engele,

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 14:1 En ek het gesien, 

en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en 

saam met Hom honderd vier en veertig 

duisend met sy Naam en die Naam van sy 

Vader op hulle voorhoofde geskrywe.

DIE OPENBARING 21:27 En daarin sal nie 

inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid 

en leuens doen nie; maar net die wat 

geskrywe is in die boek van die lewe van die 

Lam.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 Die opstanding van die Messias word 

voorspel.

JONA 1:17 En die HERE het ‘n groot vis 

beskik om Jona in te sluk; en Jona was drie 

dae en drie nagte in die ingewande van die 

vis.

JONA 2:2 en gesê: Uit my benoudheid 

het ek die HERE aangeroep, en Hy het my 

verhoor; uit die binneste van die doderyk het 

ek geroep om hulp—U het my stem gehoor.

3 U tog het my in die diepte gewerp, in 

die hart van die see, sodat ‘n stroom my 

omring het; al u bare en u golwe het oor my 

heengegaan.

4 Toe het ek gesê: Ek is weggestoot, weg van u 

oë; tog sal ek weer u heilige tempel aanskou.

5 Waters het my omring tot aan die siel toe, 

die vloed was rondom my; seegras was om 

my hoof gedraai.

6 Ek het afgedaal tot by die grondslae van die 

berge, die grendels van die aarde het my vir 

altyd ingesluit; maar U het my lewe uit die 

kuil opgetrek, HERE my God!

7 Toe my siel in my versmag het, het ek aan 

die HERE gedink; en my gebed het tot by U 

gekom in u heilige tempel.

MATTEUS 12:39 Maar Hy antwoord en sê 

vir hulle: ‘n Slegte en owerspelige geslag 

soek na ‘n teken, en geen teken sal aan hom 

gegee word nie, behalwe die teken van die 

profeet Jona.

40 Want soos Jona drie dae en drie nagte in die 

buik van die groot vis was, só sal die Seun 

van die mens drie dae en drie nagte in die 

hart van die aarde wees.

41 Die manne van Ninevé sal in die oordeel 

opstaan saam met hierdie geslag en dit 

veroordeel; want hulle het hul op die 

prediking van Jona bekeer, en—meer as Jona 

is hier!

MATTEUS 16:4 ‘n Slegte en owerspelige 

geslag soek na ‘n teken, en geen teken sal 

aan hom gegee word nie, behalwe die teken 

van Jona, die profeet. En Hy het hulle verlaat 

en weggegaan.

Sien ook: Genesis 22:4; 2 Konings 20:8; Psalms 27:13; Psalms 42:8; 
Psalms 66:11,12; Psalms 68:21; Psalms 69:1-3.
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B06 Die Messias is die goeie Herder.

B16 Die mag en gesag van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

MIGA 2:12 Gewis sal Ek jou geheel en al 

versamel, o Jakob! Gewis sal Ek vergader die 

oorblyfsel van Israel; almal bymekaarbring 

soos skape in ‘n kraal, soos ‘n kudde in sy 

weiveld; en dit sal dreun van mense.

13 Die deurbreker sal optrek voor hulle uit: 

hulle sal deurbreek en deur die poort intrek 

en daardeur uittrek; en hulle koning sal 

voor hulle uit gaan, en die HERE heeltemal 

vooraan.

JESAJA 42:13 Die HERE sal uittrek soos 

‘n held; Hy sal die ywer opwek soos ‘n 

krygsman; Hy sal die strydkreet aanhef, 

ja uitskreeu, teen sy vyande Hom as held 

openbaar.

JESAJA 55:4 Kyk, Ek het hom tot ‘n getuie 

van die volke gemaak, tot ‘n vors en ‘n 

gebieder van die nasies.

1 KORINTIËRS 15:25 Want Hy moet as 

koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy 

voete gestel het.

HEBREËRS 2:9 maar ons sien Hom, naamlik 

Jesus, wat vir ‘n kort tydjie minder as die 

engele gemaak is, vanweë die lyde van die 

dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat 

Hy deur die genade van God vir elkeen die 

dood sou smaak.

10 Want dit het Hom betaam, ter wille van wie 

alle dinge en deur wie alle dinge is, as Hy 

baie kinders na die heerlikheid wou bring, 

om die bewerker van hulle saligheid deur 

lyde te volmaak.

HEBREËRS 2:14 Aangesien die kinders dan 

vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op 

dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy 

deur die dood hom tot niet kon maak wat 

mag oor die dood het—dit is die duiwel—

15 en almal kon bevry wat hulle hele lewe 

lank uit vrees vir die dood aan slawerny 

onderworpe was.

HEBREËRS 6:20 waar Jesus as voorloper vir 

ons ingegaan het, Hy wat volgens die orde 

van Melgisédek ‘n hoëpriester geword het vir 

ewig.

DIE OPENBARING 6:2 En ek het gesien, 

en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat 

daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n 

kroon gegee, en hy het uitgegaan as ‘n 

oorwinnaar en om te oorwin.

DIE OPENBARING 7:17 want die Lam wat 

in die middel van die troon is, sal hulle laat 

wei en hulle na lewende waterfonteine lei, 

en God sal alle trane van hulle oë afvee.

DIE OPENBARING 17:14 Hulle sal teen die 

Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin 

want Hy is die Here van die here en die 

Koning van die konings en die wat saam met 

Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Johannes 10:27-30; Die openbaring 
19:13-17.
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

MIGA 4:1 En aan die einde van die 

dae sal die berg van die huis van die HERE 

vasstaan op die top van die berge en verhewe 

wees bo die heuwels, en die volke sal 

daarheen toestroom.

2 En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat 

ons optrek na die berg van die HERE en na 

die huis van die God van Jakob, dat Hy ons 

in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan 

wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en 

die woord van die HERE uit Jerusalem.

3 En Hy sal oordeel tussen baie volke en 

regspreek vir magtige nasies tot in die verte; 

en hulle sal van hul swaarde pikke smee 

en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal 

nasie teen nasie die swaard ophef nie, en 

hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.

4 Maar hulle sal sit elkeen onder sy 

wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder 

dat iemand hulle verskrik; want die mond 

van die HERE van die leërskare het dit 

gespreek.

7 Dan sal Ek die wat kreupel was, tot ‘n 

oorblyfsel maak en wat ver verwyder was, tot 

‘n magtige nasie. En die HERE sal koning 

wees oor hulle op die berg Sion, van nou af 

tot in ewigheid.

JESAJA 2:2 En aan die einde van die 

dae sal die berg van die huis van die HERE 

vasstaan op die top van die berge en verhewe 

wees bo die heuwels, en al die nasies sal 

daarheen toestroom.

3 En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat 

ons optrek na die berg van die HERE, na die 

huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy 

weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. 

Want uit Sion sal die wet uitgaan en die 

woord van die HERE uit Jerusalem.

4 En Hy sal oordeel tussen die nasies en 

regspreek oor baie volke; en hulle sal van 

hul swaarde pikke smee en van hul spiese 

snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie 

die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer 

leer om oorlog te voer nie.

5 Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in 

die lig van die HERE!

LUKAS 1:33 en Hy sal koning wees oor 

die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy 

koninkryk sal daar geen einde wees nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 17:31 

omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die 

wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 

‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het 

hiervan aan almal sekerheid gegee deur 

Hom uit die dode op te wek.

ROMEINE 11:5 Net so is daar dan ook 

in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, 

ooreenkomstig die verkiesing van die 

genade.

6 En as dit deur genade is, dan is dit nie meer 

uit die werke nie; anders is die genade geen 

genade meer nie. En as dit uit die werke is, 

dan is dit nie meer genade nie; anders is die 

werk geen werk meer nie.

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 
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nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Matteus 25:31,32; Johannes 5:22-29; 
Die handelinge apostels 4:32-35.

F13 Die besonderhede van die Messias se 

leiding.

MIGA 4:14 Nou sal jy by hope bymekaar 

moet kom, o dogter van krygsbendes; die 

vyand het ‘n wal teen ons opgegooi; met ‘n 

stok slaan hulle die regeerder van Israel op 

die kakebeen.

MATTEUS 26:67 Toe het hulle in sy aangesig 

gespuug en Hom met die vuis geslaan,

68 en ander het Hom met stokke geslaan en 

gesê: Profeteer vir ons, Christus! Wie is dit 

wat U geslaan het?

Sien ook: Jesaja 33:22; Klaagliedere van Jeremia 3:30; Matteus 
27:30; Johannes 18:22; Johannes 19:3.

A04 Die Messias bestaan vanaf der ewigheid.

C03 Die geboorteplek van die Messias.

MIGA 5:1 En jy, Betlehem Éfrata, klein 

om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou 

sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in 

Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, 

uit die dae van die ewigheid.

MATTEUS 2:4 en hy het al die owerpriesters 

en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar 

laat kom en by hulle navraag gedoen waar 

die Christus gebore sou word.

5 En hulle het vir hom gesê: Te Betlehem 

in Judéa, want so is daar deur die profeet 

geskrywe:

6 En jy, Betlehem, land van Juda, is volstrek 

nie die geringste onder die vorste van Juda 

nie, want uit jou sal ‘n leidsman voortkom 

wat vir my volk Israel ‘n herder sal wees.

LUKAS 1:31 En kyk, jy sal swanger word 

en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus 

noem.

32 Hy sal groot wees en die Seun van die 

Allerhoogste genoem word; en die Here God 

sal aan Hom die troon van sy vader Dawid 

gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

LUKAS 2:4 En Josef het ook opgegaan 

van Galiléa, uit die stad Násaret, na Judéa, na 

die stad van Dawid, wat Betlehem genoem 

word, omdat hy uit die huis en geslag van 

Dawid was,

5 om hom te laat inskrywe saam met Maria, 

die vrou aan wie hy hom verloof het, wat 

swanger was.

MIGA



356

6 En terwyl hulle daar was, is die dae vervul 

dat sy moes baar;

7 en sy het haar eersgebore Seun gebaar en 

Hom toegedraai in doeke en Hom in die 

krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek 

in die herberg was nie.

JOHANNES 1:1 In die begin was die Woord, 

en die Woord was by God, en die Woord was 

God.

JOHANNES 7:41 Ander het gesê: Hy is die 

Christus. En ander het gesê: Kom die 

Christus dan uit Galiléa?

42 Het die Skrif nie gesê dat die Christus uit 

die geslag van Dawid kom en uit Betlehem, 

die dorp waar Dawid was nie?

1 PETRUS 1:20 wat wel vooruit geken is 

voor die grondlegging van die wêreld, maar 

in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle 

ontwil,

21 julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit 

die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee 

het, sodat julle geloof en hoop op God kan 

wees.

Sien ook: Rut 4:11; 1 Kronieke 4:4; Psalms 102:26-28; Psalms 
132:6; Spreuke van Salomo 8:22-31; Jesaja 9:5,6; Jesaja 11:1; 

Jesaja 53:2; Esegiël 17:22-24; Esegiël 34:23,24; Esegiël 37:22-25; 
Amos 9:11; Sagaria 9:9; Lukas 23:38; Johannes 1:1-3; Johannes 

19:14-22; Hebreërs 13:8; Johannes 1:1; Die openbaring 1:11-18; Die 
openbaring 19:16; Die openbaring 21:6.

B12 Die volmaaktheid van die Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

MIGA 5:2 Daarom sal Hy hulle prysgee 

tot op die tyd dat ‘n barende gebaar het. Dan 

sal die oorblyfsel van sy broers saam met die 

kinders van Israel terugkeer.

3 En Hy sal optree en hulle laat wei in die 

sterkte van die HERE, in die majesteit van 

die Naam van die HERE sy God; en hulle sal 

rustig woon, want nou sal Hy groot wees tot 

aan die eindes van die aarde.

MATTEUS 1:21 en sy sal ‘n seun baar, en jy 

moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat 

sy volk van hulle sondes sal verlos.

LUKAS 1:32 Hy sal groot wees en die 

Seun van die Allerhoogste genoem word; en 

die Here God sal aan Hom die troon van sy 

vader Dawid gee,

JOHANNES 10:16 Ek het nog ander skape wat 

nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet 

hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, 

en dit sal wees een kudde, een herder.

JOHANNES 10:27 My skape luister na my stem, 

en Ek ken hulle, en hulle volg My.

28 En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal 

nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en 

niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

29 My vader wat hulle aan My gegee het, is 

groter as almal; en niemand kan hulle uit die 

hand van my Vader ruk nie.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

Sien ook: #1; #2; #3; Matteus 25:31; Johannes 14:9-11; 2 Korintiërs 
6:16; Die openbaring 1:13-18; Die openbaring 12:1,2.
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B04 Die Goddelike eienskappe van die 

Messias.

E24 Die Messias sal vrede bring.

MIGA 5:4 En Hy sal vrede wees. 

Wanneer Assur in ons land kom en hy ons 

paleise wil betree, sal ons teenoor hom sewe 

herders stel, ja, agt vorste uit die mense.

JOHANNES 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my 

vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld 

gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie 

ontsteld word en bang wees nie.

ROMEINE 16:20 En die God van vrede sal die 

Satan spoedig onder julle voete verbrysel. 

Die genade van onse Here Jesus Christus sy 

met julle! Amen.

EFFESIËRS 2:14 Want Hy is ons vrede, Hy 

wat albei een gemaak en die middelmuur 

van skeiding afgebreek het

KOLOSSENSE 1:20 en dat Hy deur 

Hom alles met Homself sou versoen nadat 

Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy 

kruis—ek sê deur Hom—die dinge op die 

aarde sowel as die dinge in die hemele.

HEBREËRS 13:20 Mag die God van die 

vrede, wat die groot Herder van die skape, 

naamlik onse Here Jesus Christus, deur die 

bloed van die ewige testament uit die dode 

teruggebring het,

Sien ook: Psalms 72:7; Jesaja 9:5,6; Lukas 2:14; Johannes 14:27; 
Johannes 16:33; Romeine 3:17; 2 Korintiërs 13:11; Effesiërs 2:14-
17; Filippense 4:9; 1 Tessalonisense 5:23; 2 Tessalonisense 3:16; 

Hebreërs 7:2.

E21 Die Messias sal sonde vergewe.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

MIGA 7:15 Soos in die dae van jou 

uittog uit Egipteland sal Ek hom wonders 

laat sien.

16 Die nasies sal dit sien en skaam wees 

ondanks al hulle krag: hulle sal die hand op 

die mond lê, hulle ore sal doof word.

17 Hulle sal stof lek soos die slang, hulle 

sal soos grondkruipers bewende uit 

hulle vestings te voorskyn kom, hulle sal 

sidderende kom na die HERE onse God, en 

hulle sal vir U vrees.

18 Wie is ‘n God soos U, wat die ongeregtigheid 

vergewe en by die oortreding van die 

oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy 

hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het ‘n 

welbehae in goedertierenheid.

19 Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons 

ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle 

sondes in die dieptes van die see werp.

20 U sal trou bewys aan Jakob, goedertierenheid 

aan Abraham, wat U aan ons vaders met ‘n 

eed beloof het sedert die dae van die voortyd.

2 KRONIEKE 7:14 en my volk, oor wie my 

Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en 

bid en my aangesig soek en hulle bekeer van 

hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel 

hoor en hulle sonde vergewe en hulle land 

genees.

JESAJA 55:7 Laat die goddelose sy weg 

verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en 

laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy 

hom barmhartig wees; en tot onse God, want 
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Hy vergeef menigvuldiglik.

KLAAGLIEDERE VAN JEREMIA 3:32 Maar as 

Hy bedroef het, ontferm Hy Hom na die 

grootheid van sy goedertierenhede;

HOSEA 3:5 Daarna sal die kinders 

van Israel hulle bekeer en die HERE hulle 

God soek en Dawid hulle koning, en met 

siddering aankom na die HERE en na sy 

goedheid in die laaste van die dae.

SAGARIA 10:6 En Ek sal die huis van Juda 

sterk maak en aan die huis van Josef hulp 

verleen en hulle ‘n woonplek aanwys, want 

Ek ontferm My oor hulle; en hulle sal wees 

asof Ek hulle nie verwerp het nie, want Ek is 

die HERE hulle God, en Ek sal hulle verhoor.

MATTEUS 18:21 Toe kom Petrus na Hom en 

sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen 

my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe 

maal toe?

22 Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot 

sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal 

sewe toe.

LUKAS 7:49 Toe begin die wat aan tafel 

was, by hulleself te sê: Wie is hierdie man 

wat selfs die sondes vergewe?

HEBREËRS 10:16 want nadat Hy tevore gesê 

het: Dit is die verbond wat Ek met hulle sal 

sluit ná dié dae, spreek die Here verder: Ek 

sal my wette gee in hulle hart, en in hulle 

verstand sal Ek dit inskrywe,

17 en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede 

sal Ek nooit meer dink nie.

1 PETRUS 2:10 julle wat vroeër geen volk 

was nie, maar nou die volk van God is; aan 

wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, 

maar nou bewys is.

Sien ook: #1; #2; #3; #5; Psalms 103:3.
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C01 Die geboorte van die Messias word 

voorspel.

H01 Die wederkoms van die Messias word 

voorspel.

HABAKUK 2:3 Want die gesig sal nog duur 

tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na 

die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag 

vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit 

kom en nie versuim nie:

PSALMS 130:5 Ek wag op die HERE; my siel 

wag, en ek hoop op sy woord.

6 My siel wag op die Here meer as wagters op 

die môre, wagters op die môre.

JESAJA 8:17 En ek sal wag op die HERE, 

wat sy aangesig verberg vir die huis van 

Jakob, en op Hom hoop.

JESAJA 46:13 Ek bring my geregtigheid 

naby; dit is nie ver nie, en my heil sal nie 

vertoef nie; en Ek gee heil in Sion, aan Israel 

my heerlikheid.

LUKAS 18:7 Sal God dan nie reg doen aan 

sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom 

roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle 

geval?

8 Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal 

doen; maar as die Seun van die mens kom, 

sal Hy wel die geloof op die aarde vind?

HEBREËRS 10:37 Want nog ‘n klein tydjie, en 

Hy wat kom, sal kom en nie versuim nie.

2 PETRUS 3:9 Die Here vertraag nie die 

belofte soos sommige dit vertraging ag nie, 

maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie 

hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat 

almal tot bekering moet kom.

Sien ook: Psalms 27:14; Jesaja 30:18; Klaagliedere van Jeremia 
3:25,26; Miga 7:7; Lukas 2:25; 2 Tessalonisense 2:6-8; Jakobus 

5:7,8.

E25 Die Messias sal geglo en geprys word.

HABAKUK 2:4 Kyk, sy siel is opgeblase in 

hom en nie reg nie. Maar die regverdige, 

deur sy geloof sal hy lewe.

ROMEINE 1:17 Want die geregtigheid van 

God word daarin geopenbaar uit geloof tot 

geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige 

sal uit die geloof lewe.

GALASIËRS 2:16 terwyl ons weet dat die mens 

nie geregverdig word uit die werke van die 

wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus 

Christus, selfs ons het in Christus Jesus 

geglo, sodat ons geregverdig kan word uit 

die geloof in Christus en nie uit die werke 

van die wet nie; omdat uit die werke van die 

wet geen vlees geregverdig sal word nie.

GALASIËRS 3:11 En dat niemand deur die wet 

by God geregverdig word nie, is duidelik; 

want die regverdige sal uit die geloof lewe.

12 Maar die wet is nie uit die geloof nie, 

maar die mens wat hierdie dinge doen, sal 

daardeur lewe.

HEBREËRS 10:38 Maar die regverdige sal uit 

die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het 

my siel geen welbehae in hom nie.

Sien ook: Jesaja 53:11; Jeremia 23:5; Matteus 27:19; Die handelinge 
apostels 3:14; Die handelinge apostels 22:14; Johannes 2:1; 

Johannes 5:10-12.
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H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

HABAKUK 2:14 Want die aarde sal vol word 

met die kennis van die heerlikheid van die 

HERE soos die waters die seebodem oordek.

JESAJA 11:9 Hulle sal geen kwaad doen 

of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; 

want die aarde sal vol wees van die kennis 

van die HERE soos die waters die seebodem 

oordek.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 15:4 Wie sal U nie vrees 

nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 

Want U alleen is heilig; want al die nasies sal 

kom en voor U aanbid, omdat u regverdige 

dade openbaar geword het.

Sien ook: #1; Psalms 67:1-8; Psalms 72:19; Psalms 86:9; Psalms 
98:1-8; Jesaja 6:3.
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D05 Die Messias sal die Verlosser wees.

E18 God sal tussen Sy mense woon.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

SEFANJA 3:9 Want dan sal Ek aan die 

volke rein lippe toebring, sodat hulle almal 

die Naam van die HERE sal aanroep en 

Hom met ‘n eenparige skouer sal dien.

SEFANJA 3:10-11

SEFANJA 3:12 En Ek sal tussen jou in laat 

oorbly ‘n ellendige en geringe volk wat by 

die Naam van die HERE skuiling soek.

13 Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg 

doen en geen leuentaal spreek nie, en in 

hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind 

word nie; maar hulle sal wei en neerlê, en 

niemand sal hulle verskrik nie.

14 Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel! 

Verheug jou en jubel van ganser harte, o 

dogter van Jerusalem!

15 Die HERE het jou oordele opgehef, jou 

vyand weggeveeg; die koning van Israel, 

die HERE is by jou, jy sal geen kwaad meer 

vrees nie.

16 In dié dag sal aan Jerusalem gesê word: 

Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap 

hang nie!

17 Die HERE jou God is by jou, ‘n held wat 

verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou 

met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig 

oor jou met gejubel.

SEFANJA 3:18-19

SEFANJA 3:20 In dié tyd sal Ek julle 

aanbring, ja, in die tyd wanneer Ek julle 

versamel; want Ek maak julle tot ‘n roem en 

tot ‘n lof onder al die volke van die aarde, 

wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, 

sê die HERE.

ESEGIËL 37:24 En my kneg Dawid sal 

koning oor hulle wees, en hulle sal almal een 

herder hê; en hulle sal in my verordeninge 

wandel en my insettinge onderhou en 

daarna handel.

25 En hulle sal woon in die land wat Ek aan 

my kneg Jakob gegee het, waar julle vaders 

in gewoon het; ja, húlle sal daarin woon, 

hulle kinders en hulle kindskinders tot in 

ewigheid; en my kneg Dawid sal hulle vors 

wees vir ewig.

MATTEUS 21:9 En die skare wat voor geloop 

en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: 

Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd 

is Hy wat kom in die Naam van die Here! 

Hosanna in die hoogste hemele!

MATTEUS 26:61 Maar oplaas kom daar twee 

valse getuies en sê: Hierdie man het gesê: 

Ek kan die tempel van God afbreek en dit in 

drie dae opbou.

62 Daarop staan die hoëpriester op en sê vir 

Hom: Antwoord U niks nie? Wat getuig 

hierdie manne teen U?

63 Maar Jesus het stilgebly. En die hoëpriester 

antwoord en sê vir Hom: Ek besweer U by 

die lewende God dat U vir ons sê of U die 

Christus, die Seun van God, is?

MATTEUS 27:12 En terwyl Hy deur die 

owerpriesters en die ouderlinge beskuldig 

word, het Hy niks geantwoord nie.

13 Toe sê Pilatus vir Hom: Hoor U nie hoe baie 

dinge hulle teen U getuig nie?

14 En Hy het hom op geen enkele woord 

geantwoord nie, sodat die goewerneur hom 
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baie verwonder het.

LUKAS 4:18 Die Gees van die Here is 

op My, omdat Hy My gesalf het om die 

evangelie aan die armes te bring. Hy het My 

gestuur om die wat verbryseld van hart is, te 

genees;

19 om aan gevangenes vrylating te verkondig 

en aan blindes herstel van gesig; om die wat 

gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die 

aangename jaar van die Here aan te kondig.

LUKAS 24:47 en bekering en vergewing 

van sondes in sy Naam verkondig word aan 

al die nasies, van Jerusalem af en verder.

JOHANNES 13:1 En voor die fees van die 

pasga het Jesus, omdat Hy wis dat sy uur 

gekom het dat Hy uit hierdie wêreld sou 

oorgaan na die Vader, en omdat Hy sy eie 

mense in die wêreld liefgehad het, hulle 

liefgehad tot die einde toe.

JOHANNES 15:11 Dit het Ek vir julle gesê, 

dat my blydskap in julle kan bly en julle 

blydskap volkome kan word.

12 Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê 

net soos Ek julle liefgehad het.

13 Groter liefde het niemand as dit nie, dat 

iemand sy lewe vir sy vriende gee.

ROMEINE 8:37 Maar in al hierdie dinge is 

ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons 

liefgehad het.

DIE OPENBARING 15:4 Wie sal U nie vrees 

nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 

Want U alleen is heilig; want al die nasies sal 

kom en voor U aanbid, omdat u regverdige 

dade openbaar geword het.

DIE OPENBARING 19:1 En ná hierdie 

dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n 

groot menigte in die hemel gehoor wat sê: 

Halleluja, die heil en die heerlikheid en die 

eer en die krag aan die Here onse God!

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Jesaja 62:1-7; Jesaja 65:19; Jeremia 
32:41; Matteus 28:18,19; Die handelinge apostels 6:7; Die 

handelinge apostels 9:15; Die openbaring 19:7.
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

HAGGAI 2:7 Ek sal ook al die nasies 

laat bewe, sodat die skatte van al die nasies 

sal toevloei; en Ek sal hierdie huis met 

heerlikheid vervul, sê die HERE van die 

leërskare.

8 Aan My behoort die silwer en aan My die 

goud, spreek die HERE van die leërskare.

9 Die toekomstige heerlikheid van hierdie 

huis sal groter wees as die vroeëre, sê die 

HERE van die leërskare; en op hierdie plek 

sal Ek vrede gee, spreek die HERE van die 

leërskare.

10 Op die vier en twintigste van die negende 

maand in die tweede jaar van Daríus, het die 

woord van die HERE gekom deur die diens 

van die profeet Haggai en gesê:

GENESIS 49:10 Die septer sal van Juda nie 

wyk nie, nóg die veldheerstaf tussen sy voete 

uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke 

gehoorsaam wees.

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 

geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 

kom—vol van genade en waarheid.

ROMEINE 14:17 Want die koninkryk van God 

is nie spys en drank nie, maar geregtigheid 

en vrede en blydskap in die Heilige Gees.

2 KORINTIËRS 3:9 Want as die 

bediening wat veroordeel, heerlikheid was, 

veel meer is die bediening wat regverdig 

maak, oorvloedig in heerlikheid.

10 Want wat verheerlik was, is ook in hierdie 

geval nie verheerlik nie, vanweë die alles 

oortreffende heerlikheid.

DIE OPENBARING 21:2 En ek, Johannes, 

het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, 

sien neerdaal van God uit die hemel, 

toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man 

versier is.

3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor 

sê: Kyk, die tabernakel van God is by die 

mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal 

sy volk wees; en God self sal by hulle wees as 

hulle God.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Lukas 21:10,11.

C01 Die geboorte van die Messias word 

voorspel.

HAGGAI 2:24 In dié dag, spreek die 

HERE van die leërskare, sal Ek jou neem, 

Serubbábel, seun van Seáltiël, my kneg, 

spreek die HERE, en jou maak tot ‘n 

seëlring, want jou het Ek verkies, spreek die 

HERE van die leërskare.

LUKAS 3:23 En Hy, Jesus, was omtrent 

dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy 

was, soos hulle gemeen het, die seun van 

Josef, die seun van Eli,

24 die seun van Mattat, die seun van Levi, die 

seun van Melgi, die seun van Janna, die 

seun van Josef,

25 die seun van Mattatías, die seun van Amos, 

die seun van Nahum, die seun van Esli, die 
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seun van Nággai,

26 die seun van Maät, die seun van Mattatías, 

die seun van Sémeï, die seun van Josef, die 

seun van Juda,

27 die seun van Jóhanan, die seun van Resa, die 

seun van Serubbábel, die seun van Seáltiël, 

die seun van Neríja,
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E17 Die Messias sal ‘n tempel vir God bou.

E19 Die Messias sal vertroosting bied.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

      .

SAGARIA 1:16 Daarom, so sê die HERE: 

Ek wend My met ontferming tot Jerusalem; 

my huis sal daarin gebou word, spreek die 

HERE van die leërskare, en ‘n meetsnoer oor 

Jerusalem gespan word.

17 Roep verder en sê: So spreek die HERE van 

die leërskare: My stede sal weer oorstroom 

wees van goeie dinge, en die HERE sal Sion 

weer vertroos, en Hy sal Jerusalem weer 

verkies.

JESAJA 40:1 Troos, troos my volk, sê julle 

God.

2 Spreek na die hart van Jerusalem, en roep 

haar toe dat haar stryd verby is, dat haar 

skuld betaal is, dat sy uit die hand van die 

HERE dubbel ontvang het vir al haar sondes.

JESAJA 40:9 o Sion, verkondiger van 

goeie boodskap, klim op ‘n hoë berg! o 

Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, 

hef jou stem op met mag; hef dit op, wees 

nie bevrees nie! Sê aan die stede van Juda: 

Hier is julle God!

JESAJA 66:13 Soos iemand wat deur sy 

moeder getroos word, so sal Ek julle troos; 

en julle sal in Jerusalem getroos word.

MATTEUS 9:35 En Jesus het by al die stede 

en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges 

geleer en die evangelie van die koninkryk 

verkondig en elke siekte en elke kwaal onder 

die volk genees.

LUKAS 4:43 Maar Hy het vir hulle 

gesê: Ek moet aan die ander stede ook die 

evangelie van die koninkryk van God bring, 

want daarvoor is Ek gestuur.

DIE HANDELINGE APOSTELS 1:8 maar julle 

sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees 

oor julle kom, en julle sal my getuies wees 

in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en 

Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

DIE HANDELINGE APOSTELS 5:16 En die 

menigte van die stede in die omtrek het ook 

in Jerusalem bymekaargekom en siekes 

gebring en mense wat deur onreine geeste 

gekwel was; en hulle is almal genees.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

E18 God sal tussen Sy mense woon.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

       

SAGARIA 2:1-2

SAGARIA 2:3 En meteens kom die engel 

wat met my gespreek het, vorentoe; en ‘n 

ander engel het te voorskyn gekom, hom 

tegemoet,

4 aan wie hy sê: Loop gou, spreek met hierdie 

jongman en sê: Jerusalem sal lê soos ‘n oop 

land weens die menigte van mense en vee 

daar binne-in.

5 En Ek sal vir hom wees, spreek die HERE, ‘n 
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vurige muur rondom en tot heerlikheid daar 

binne-in.

SAGARIA 2:6-9

SAGARIA 2:10 Jubel, en wees bly, o dogter 

van Sion! Want kyk, Ek kom om in jou 

midde te woon, spreek die HERE.

11 En baie nasies sal hulle in dié dag by die 

HERE aansluit, en hulle sal My tot ‘n volk 

wees; en Ek sal in jou midde woon. Dan sal 

jy weet dat die HERE van die leërskare my 

na jou gestuur het.

12 En die HERE sal besit neem van Juda as sy 

erfdeel op die heilige grond en Jerusalem 

weer verkies.

13 Swyg alle vlees voor die HERE! Want Hy 

verhef Hom uit sy heilige woning.

PSALMS 40:8 Toe het ek gesê: Kyk, ek kom; 

in die boekrol is dit my voorgeskrywe.

LUKAS 2:32 ‘n lig tot verligting van die 

nasies en tot heerlikheid van u volk Israel.

JOHANNES 8:14 Jesus antwoord en sê vir 

hulle: Al getuig Ek ook van Myself, my 

getuienis is waar, omdat Ek weet van waar 

Ek gekom het en waarheen Ek gaan. Maar 

julle weet nie van waar Ek kom en waarheen 

Ek gaan nie.

JOHANNES 8:42 En Jesus sê vir hulle: As God 

julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek 

het uit God uitgegaan en gekom; want Ek 

het ook nie uit Myself gekom nie, maar Hy 

het My gestuur.

JOHANNES 14:28 Julle het gehoor dat Ek aan 

julle gesê het: Ek gaan weg en Ek kom weer 

na julle toe. As julle My liefgehad het, sou 

julle bly wees dat Ek gesê het: Ek gaan na my 

Vader, omdat my Vader groter is as Ek.

DIE HANDELINGE APOSTELS 9:15 Maar die 

Here sê vir hom: Gaan, want hy is vir My 

‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra 

voor nasies en konings en die kinders van 

Israel.

ROMEINE 3:29 Of behoort God net aan die 

Jode, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook 

aan die heidene,

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 

nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

ROMEINE 15:8 En ek sê dat Jesus Christus 

‘n dienaar geword het van die besnydenis ter 

wille van die waaragtigheid van God, om die 

beloftes aan die vaders te bevestig;

9 en dat die heidene ter wille van sy 

barmhartigheid God kan verheerlik, soos 

geskrywe is: Daarom sal ek U loof onder die 

nasies en tot eer van u Naam psalmsing.

10 En ook sê Hy: Verbly julle, o nasies, saam 

met sy volk;

11 en ook: Loof die Here, alle nasies, en prys 

Hom, alle volke.

12 En Jesaja sê ook: Die wortel van Isai sal daar 

wees, en Hy wat opstaan om oor die nasies 

te heers, op Hom sal die nasies hoop.

HEBREËRS 9:27 En net soos die mense 

bestem is om een maal te sterwe en daarna 

die oordeel,

28 so sal Christus ook, nadat Hy een maal 

geoffer is om die sondes van baie weg te 
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neem, vir die tweede maal sonder sonde 

verskyn aan die wat Hom verwag tot 

saligheid.

HEBREËRS 10:7 Toe het Ek gesê: Kyk, 

Ek kom—in die boekrol is dit van My 

geskrywe—om u wil te doen, o God.

DIE OPENBARING 3:11 Kyk, Ek kom gou! 

Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon 

kan neem nie.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 16:15 Kyk, Ek kom soos 

‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere 

bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop 

en hulle sy skaamte sien nie.

DIE OPENBARING 22:7 Kyk, Ek kom gou. 

Salig is hy wat die woorde van die profesie 

van hierdie boek bewaar.

DIE OPENBARING 22:12 En kyk, Ek kom 

gou, en my loon is by My, om elkeen te 

vergeld soos sy werk sal wees.

DIE OPENBARING 22:17 En die Gees en die 

bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: 

Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat 

hom wat wil, die water van die lewe neem, 

verniet.

DIE OPENBARING 22:20 Hy wat dit getuig, 

sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here 

Jesus!

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Johannes 17:13; Die handelinge 
apostels 10:45; Die handelinge apostels 11:1,18; Hebreërs 10:9; 1 

Petrus 5:4.

C01 Die geboorte van die Messias word 

voorspel.

D05 Die Messias sal die Verlosser wees.

D10 Die Messias sal die Regter wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

SAGARIA 3:1 Daarna het Hy my Josua, 

die hoëpriester, laat sien, terwyl hy voor die 

Engel van die HERE staan, en die Satan aan 

sy regterhand staan om hom aan te klae.

2 Toe sê die HERE aan die Satan: Mag die 

HERE jou bestraf, o Satan! Ja, mag die 

HERE, wat Jerusalem verkies het, jou 

bestraf! Is hierdie een nie ‘n brandhout wat 

uit die vuur geruk is nie?

3 En Josua was bekleed met vuil klere, terwyl 

hy voor die Engel staan.

4 Daarop het Hy aangehef en gesê aan die wat 

voor Hom staan: Neem die vuil klere van 

hom weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, Ek het jou 

skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou 

met feesklere.

5 Daarop sê ek: Laat hulle ‘n rein tulband op 

sy hoof sit. En hulle het die rein tulband op 

sy hoof gesit en hom die klere aangetrek, 

terwyl die Engel van die HERE daarby staan.

SAGARIA 3:6-7

SAGARIA 3:8 Luister tog, o Josua, jy wat die 

hoëpriester is, jy en jou vriende wat voor jou 

sit—ja, wondertekens is hulle. Want kyk, Ek sal 

my Kneg, die Spruit, laat kom!
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9 Want kyk, die steen wat Ek voor Josua 

neergelê het—op die een steen is daar sewe 

oë; kyk, Ek sal sy graveersel graveer, spreek 

die HERE van die leërskare, en Ek sal die 

skuld van hierdie land op een dag uitdelg.

10 In dié dag, spreek die HERE van die 

leërskare, sal julle mekaar uitnooi onder die 

wingerdstok en onder die vyeboom.

MATTEUS 22:11 En toe die koning ingaan om 

na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat 

nie ‘n bruilofskleed aan het nie.

12 En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier 

ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En hy 

kon geen woord sê nie.

LUKAS 1:32 Hy sal groot wees en die 

Seun van die Allerhoogste genoem word; en 

die Here God sal aan Hom die troon van sy 

vader Dawid gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

ROMEINE 16:20 En die God van vrede sal die 

Satan spoedig onder julle voete verbrysel. 

Die genade van onse Here Jesus Christus sy 

met julle! Amen.

EFFESIËRS 6:11 Trek die volle wapenrusting 

van God aan, sodat julle staande kan bly teen 

die liste van die duiwel.

12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en 

bloed nie, maar teen die owerhede, teen 

die magte, teen die wêreldheersers van die 

duisternis van hierdie eeu, teen die bose 

geeste in die lug.

13 Daarom, neem die volle wapenrusting van 

God op, sodat julle weerstand kan bied in die 

dag van onheil en, nadat julle alles volbring 

het, staande kan bly.

1 JOHANNES 3:8 Hy wat die sonde doen, is uit 

die duiwel, want die duiwel sondig van die 

begin af. Vir hierdie doel het die Seun van 

God verskyn, om die werke van die duiwel te 

verbreek.

DIE OPENBARING 4:4 En rondom die 

troon was daar vier en twintig trone, en 

op die trone het ek die vier en twintig 

ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en 

hulle het goue krone op hulle hoofde gehad.

DIE OPENBARING 4:10 val die vier en 

twintig ouderlinge neer voor Hom wat op 

die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle 

ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die 

troon en sê:

11 U is waardig, o Here, om te ontvang die 

heerlikheid en die eer en die krag, want U 

het alles geskape en deur u wil bestaan hulle 

en is hulle geskape.

DIE OPENBARING 7:9 Ná hierdie dinge 

het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot 

menigte wat niemand kon tel nie, uit alle 

nasies en stamme en volke en tale; hulle 

het gestaan voor die troon en voor die Lam, 

bekleed met wit klere en met palmtakke in 

hulle hande;

10 en hulle het met ‘n groot stem geroep en 

gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, 

en aan die Lam!

11 En al die engele het rondom die troon en 

die ouderlinge en die vier lewende wesens 

gestaan, en hulle het voor die troon op hulle 

aangesig neergeval en God aanbid en gesê:

12 Amen! Die lof en die heerlikheid en die 

wysheid en die danksegging en die eer en 
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die krag en die sterkte aan onse God tot in 

alle ewigheid! Amen.

13 Toe het een van die ouderlinge gespreek en 

vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit 

klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle 

gekom?

14 En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En 

hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot 

verdrukking kom, en hulle het hul klere 

gewas en hul klere wit gemaak in die bloed 

van die Lam.

DIE OPENBARING 19:8 En aan haar is 

gegee om bekleed te wees met rein en 

blink fyn linne, want die fyn linne is die 

regverdige dade van die heiliges.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Jesaja 6:2,3; Jesaja 64:6; Sagaria 
6:11-13.

D03 Die amp van die Messias as Priester. 

E17 Die Messias sal ‘n tempel vir God bou.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

  

SAGARIA 6:12 en sê vir hom dit: So spreek die 

HERE van die leërskare: Kyk, daar kom ‘n Man 

wie se Naam is Spruit, en Hy sal uit sy plek 

uitspruit, en Hy sal die tempel van die HERE 

bou.

13 Ja, Hy sal die tempel van die HERE bou, en Hy 

sal majesteit verkry en sit en heers op sy troon; 

ook sal Hy ‘n priester wees op sy troon, en die 

raad van vrede sal tussen hulle twee bestaan.

15 En die wat ver is, sal kom en aan die tempel 

van die HERE bou. Dan sal julle weet dat die 

HERE van die leërskare my na julle gestuur 

het. En dit sal so wees, as julle nougeset 

luister na die stem van die HERE julle God.

MATTEUS 12:6 En Ek sê vir julle: Een wat 

groter is as die tempel, is hier.

MATTEUS 26:61 Maar oplaas kom daar twee 

valse getuies en sê: Hierdie man het gesê: 

Ek kan die tempel van God afbreek en dit in 

drie dae opbou.

LUKAS 1:31 En kyk, jy sal swanger word 

en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus 

noem.

32 Hy sal groot wees en die Seun van die 

Allerhoogste genoem word; en die Here God 

sal aan Hom die troon van sy vader Dawid 

gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van 

Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk 

sal daar geen einde wees nie.

JOHANNES 2:19 Jesus antwoord en sê vir 

hulle: Breek hierdie tempel af, en in drie dae 

sal Ek dit oprig.

20 En die Jode sê: Ses en veertig jaar lank is aan 

hierdie tempel gebou, en U, sal U dit in drie 

dae oprig?

21 Maar Hy het oor die tempel van sy liggaam 

gespreek.

JOHANNES 17:1 Dit het Jesus gespreek, en 

Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: 

Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, 

sodat u Seun U ook kan verheerlik—

2 soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, 

sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, 

die ewige lewe kan gee.

3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die 

enige waaragtige God, en Jesus Christus wat 

U gestuur het.
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DIE HANDELINGE APOSTELS 2:39 Want 

die belofte kom julle toe en julle kinders en 

almal wat daar ver is, die wat die Here onse 

God na Hom sal roep.

DIE HANDELINGE APOSTELS 

15:14 Símeon het vertel hoe God in die 

begin uitgesien het om ‘n volk uit die 

heidene vir sy Naam aan te neem.

15 En hiermee stem die woorde van die profete 

ooreen, soos geskrywe is:

16 Daarna sal Ek terugkom en die vervalle 

hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan 

verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,

17 sodat die oorblyfsel van die mense die Here 

kan soek, en al die nasies oor wie my Naam 

uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie 

dinge doen.

2 KORINTIËRS 6:16 Of watter 

ooreenkoms het die tempel van God met 

die afgode? Want julle is die tempel van die 

lewende God, soos God gespreek het: Ek sal 

in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek 

sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n 

volk wees.

EFFESIËRS 2:19 So is julle dan nie meer 

vreemdelinge en bywoners nie, maar 

medeburgers van die heiliges en huisgenote 

van God,

20 gebou op die fondament van die apostels 

en profete, terwyl Jesus Christus self die 

hoeksteen is,

21 in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, 

verrys tot ‘n heilige tempel in die Here,

22 in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n 

woning van God in die Gees.

HEBREËRS 3:3 Want Hy is meer heerlikheid 

waardig geag as Moses, namate hy wat die 

huis gebou het, meer eer het as die huis;

4 want elke huis word deur iemand gebou, 

maar Hy wat alle dinge gebou het, is God.

5 En Moses was wel getrou in sy hele huis 

as ‘n dienaar, om te getuig van wat nog 

gespreek sou word,

6 maar Christus as Seun oor sy huis. En ons 

is sy huis as ons net die vrymoedigheid 

en die roem van die hoop tot die einde toe 

onwrikbaar vashou.

HEBREËRS 7:24 maar Hy, omdat Hy vir ewig 

bly, besit ‘n priesterskap wat nie op ander 

oorgaan nie.

HEBREËRS 10:12 maar Hy het, nadat Hy een 

slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd 

gaan sit aan die regterhand van God

1 PETRUS 3:22 wat heengegaan het na die 

hemel en aan die regterhand van God is, 

terwyl engele en magte en kragte aan Hom 

onderwerp is.

DIE OPENBARING 21:3 En ek het ‘n 

groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 

tabernakel van God is by die mense, en Hy 

sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; 

en God self sal by hulle wees as hulle God.

DIE OPENBARING 21:22 En ‘n tempel het 

ek nie daarin gesien nie, want die Here God, 

die Almagtige, is sy tempel, en die Lam.

Sien ook: #1; #3; Jesaja 9:6; Sagaria 4:1-6; Die handelinge 
apostels 2:1-4,16-18,37-42; 17:31; 19:4-6; Effesiërs 1:20-23; Filippense 

2:7-11; Hebreërs 2:7-9.
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

SAGARIA 8:1-2

SAGARIA 8:3 So sê die HERE: Ek keer 

terug na Sion en sal midde-in Jerusalem 

woon; en Jerusalem sal genoem word: Die 

stad van trou, en die berg van die HERE van 

die leërskare: Die heilige berg.

4 So sê die HERE van die leërskare: Daar sal 

weer ou manne en ou vroue op die pleine 

van Jerusalem sit—elkeen met sy stok in sy 

hand vanweë die veelheid van hulle dae.

5 En die pleine van die stad sal vol wees van 

seuntjies en dogtertjies wat op die pleine 

daarvan speel.

6 So sê die HERE van die leërskare: As dit te 

wonderbaar is in die oë van die oorblyfsel 

van hierdie volk in dié dae, sal dit ook in my 

oë te wonderbaar wees? spreek die HERE 

van die leërskare.

7 So sê die HERE van die leërskare: Kyk, Ek 

gaan my volk verlos uit die land van die 

ooste en uit die land van die weste

8 en hulle aanbring; en hulle sal midde-in 

Jerusalem woon. Dan sal hulle vir My ‘n volk 

wees, en Ék sal vir hulle ‘n God wees, in trou 

en geregtigheid.

SAGARIA 8:9-11

SAGARIA 8:12 Want die saad van vrede, die 

wingerdstok, sal sy vrug gee, en die aarde 

sy opbrings lewer, en die hemel sal sy dou 

skenk; en die oorblyfsel van hierdie volk sal 

Ek al hierdie dinge laat beërwe.

13 En soos julle ‘n vloek gewees het onder die 

nasies, o huis van Juda en huis van Israel, so 

sal Ek julle verlos, dat julle ‘n seën kan wees. 

Wees nie bevrees nie, laat julle hande sterk 

wees.

SAGARIA 8:14-19

SAGARIA 8:20 So sê die HERE van die 

leërskare: Nog sal volke aankom en die 

inwoners van baie stede.

21 En die inwoners van die een stad sal gaan 

na die ander en sê: Kom, laat ons heengaan 

om die aangesig van die HERE om genade 

te smeek en die HERE van die leërskare te 

soek. Ek wil ook gaan!

22 So sal dan baie volke en magtige nasies kom 

om die HERE van die leërskare in Jerusalem 

te soek en die aangesig van die HERE om 

genade te smeek.

23 So sê die HERE van die leërskare: In dié dae 

sal tien man uit al die tale van die nasies die 

slip van ‘n Joodse man gryp en dit vashou 

en sê: Ons wil met julle saamgaan, want ons 

het gehoor dat God met julle is.

LUKAS 24:45 Toe open Hy hulle verstand 

om die Skrifte te verstaan.

46 En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so 

moes die Christus ly en op die derde dag uit 

die dode opstaan,

47 en bekering en vergewing van sondes in sy 

Naam verkondig word aan al die nasies, van 

Jerusalem af en verder.

ROMEINE 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, 

dat julle hierdie verborgenheid nie moet 

weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees 

nie: dat die verharding ten dele oor Israel 

gekom het totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het;

26 en so sal die hele Israel gered word, soos 

geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom 

en sal die goddelooshede van Jakob afwend;
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27 en dit is van my kant die verbond met hulle 

as Ek hulle sondes wegneem.

28 Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande 

ter wille van julle; maar wat die uitverkiesing 

betref, bemindes ter wille van die vaders.

29 Want die genadegawes en die roeping van 

God is onberoulik.

30 Want soos julle ook vroeër aan 

God ongehoorsaam was, maar nou 

barmhartigheid ontvang het deur hulle 

ongehoorsaamheid,

31 so het hulle ook nou ongehoorsaam geword 

deur die barmhartigheid aan julle, sodat 

hulle ook barmhartigheid kan ontvang.

32 Want God het hulle almal in die 

ongehoorsaamheid ingesluit om vir almal 

barmhartig te kan wees.

ROMEINE 15:8 En ek sê dat Jesus Christus 

‘n dienaar geword het van die besnydenis ter 

wille van die waaragtigheid van God, om die 

beloftes aan die vaders te bevestig;

9 en dat die heidene ter wille van sy 

barmhartigheid God kan verheerlik, soos 

geskrywe is: Daarom sal ek U loof onder die 

nasies en tot eer van u Naam psalmsing.

10 En ook sê Hy: Verbly julle, o nasies, saam 

met sy volk;

11 en ook: Loof die Here, alle nasies, en prys 

Hom, alle volke.

12 En Jesaja sê ook: Die wortel van Isai sal daar 

wees, en Hy wat opstaan om oor die nasies 

te heers, op Hom sal die nasies hoop.

ROMEINE 16:25 Aan Hom dan wat magtig 

is om julle te versterk volgens my evangelie 

en die prediking van Jesus Christus, 

ooreenkomstig die openbaring van die 

verborgenheid wat eeue lank verswyg is,

26 maar nou geopenbaar is en deur die 

profetiese Skrifte bekend gemaak is onder al 

die heidene, volgens die bevel van die ewige 

God, tot gehoorsaamheid van die geloof

2 KORINTIËRS 6:16 Of watter 

ooreenkoms het die tempel van God met 

die afgode? Want julle is die tempel van die 

lewende God, soos God gespreek het: Ek sal 

in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek 

sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n 

volk wees.

GALASIËRS 3:8 En die Skrif wat vooruit 

gesien het dat God die heidene uit die geloof 

sou regverdig, het vooraf aan Abraham die 

evangelie verkondig met die woorde: In jou 

sal al die volke geseën word.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 15:4 Wie sal U nie vrees 

nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 

Want U alleen is heilig; want al die nasies sal 

kom en voor U aanbid, omdat u regverdige 

dade openbaar geword het.

DIE OPENBARING 21:3 En ek het ‘n 

groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die 

tabernakel van God is by die mense, en Hy 

sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; 

en God self sal by hulle wees as hulle God.

DIE OPENBARING 21:24 En die nasies van 

die wat gered word, sal in die lig daarvan 

wandel, en die konings van die aarde bring 

hulle heerlikheid en eer daarin.
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Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Lukas 8:43,44; Johannes 12:20,21; 
Die openbaring 7:9.

D04 Die amp van die Messias as Koning.

F02 Die binnekoms van die Messias in 

Jerusalem word voorspel.

SAGARIA 9:9 Verheug jou grootliks, o dogter 

van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou 

Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar 

is Hy; nederig en Hy ry op ‘n esel—op ‘n jong 

esel, die vul van ‘n eselin.

GENESIS 49:10 Die septer sal van Juda nie 

wyk nie, nóg die veldheerstaf tussen sy voete 

uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke 

gehoorsaam wees.

11 Hy maak sy jong esel vas aan die 

wingerdstok en die vul van sy eselin aan die 

edelste wynstok; Hy was sy kleed in wyn en 

sy gewaad in druiwebloed.

JESAJA 62:11 Kyk, die HERE laat dit hoor 

tot by die einde van die aarde: Sê aan die 

dogter van Sion: Kyk, jou heil kom; kyk, sy 

loon is by Hom en sy beloning is voor sy 

aangesig.

MATTEUS 21:4 En dit het alles gebeur, sodat 

vervul sou word die woord wat deur die 

profeet gespreek is:

5 Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning 

kom na jou toe, sagmoedig, en Hy sit op ‘n 

esel, ja, ‘n jong esel, die vul van ‘n pakdier.

JOHANNES 12:12 Die volgende dag het ‘n 

groot menigte feesgangers, toe hulle hoor 

dat Jesus na Jerusalem kom,

13 palmtakke geneem en uitgegaan Hom 

tegemoet en geroep: Hosanna! Geseënd is 

Hy wat kom in die Naam van die Here, die 

Koning van Israel.

14 En Jesus het ‘n jong esel gevind en daarop 

gaan sit, soos geskrywe is:

15 Moenie vrees nie, dogter van Sion! Kyk, jou 

Koning kom en Hy sit op die vul van ‘n esel.

16 Dit het sy dissipels egter eers nie verstaan 

nie; maar nadat Jesus verheerlik is, toe het 

dit hulle bygeval dat hierdie dinge van Hom 

geskrywe was en dat hulle dit aan Hom 

gedoen het.

Sien ook: Jesaja 12:6; Jesaja 40:9; Jesaja 52:9,10; Sefanja 3:14,15; 
Sagaria 2:10; Markus 11:7-10; Lukas 19:29-38.

B13 Die gesag van die Messias.

E24 Die Messias sal vrede bring.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

SAGARIA 9:10 En Ek sal die strydwaens uit 

Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei, en die 

strydboog sal vernietig word. Dan sal Hy aan 

die nasies vrede verkondig, en sy heerskappy sal 

wees van see tot see, en van die Eufraat tot aan 

die eindes van die aarde.

SAGARIA 9:11-12

PSALMS 72:7 In sy dae sal die regverdige 

bloei en volheid van vrede, totdat die maan 

nie meer is nie.

JESAJA 9:5 Want ‘n Kind is vir ons 

gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die 

heerskappy is op sy skouer, en Hy word 

genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke 

God, Ewige Vader, Vredevors—
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6 tot vermeerdering van die heerskappy en tot 

vrede sonder einde, op die troon van Dawid 

en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en 

dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, 

van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die 

HERE van die leërskare sal dit doen.

MATTEUS 8:27 En die manne het hulle 

verwonder en gesê: Wat vir ‘n mens is 

Hy, dat selfs die winde en die see Hom 

gehoorsaam is?

MATTEUS 9:6 Maar dat julle kan weet 

dat die Seun van die mens mag het om op 

aarde sondes te vergewe—toe sê Hy vir die 

verlamde man: Staan op, neem jou bed op 

en gaan na jou huis toe.

MATTEUS 28:18 En Jesus het nader gekom en 

met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee 

alle mag in die hemel en op aarde.

MARKUS 1:27 En almal was verbaas, sodat 

hulle onder mekaar vra en sê: Wat is dit? 

Watter nuwe leer is dit, dat Hy met gesag 

ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle 

Hom gehoorsaam is?

LUKAS 2:14 Eer aan God in die hoogste 

hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n 

welbehae!

LUKAS 4:32 En hulle was verslae oor sy 

leer, want sy woord was met gesag.

JOHANNES 5:22 Want die Vader oordeel ook 

niemand nie, maar het die hele oordeel aan 

die Seun gegee,

JOHANNES 5:27 En Hy het Hom mag gegee 

om ook te oordeel, omdat Hy die Seun van 

die mens is.

JOHANNES 10:17 Daarom het die Vader My 

lief, omdat Ek my lewe aflê om dit weer te 

neem.

18 Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê 

dit uit Myself af. Ek het mag om dit af te lê 

en Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie 

gebod het Ek van my Vader ontvang.

JOHANNES 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my 

vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld 

gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie 

ontsteld word en bang wees nie.

JOHANNES 16:33 Dit het Ek vir julle gesê, dat 

julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal 

julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, 

Ek het die wêreld oorwin.

JOHANNES 17:1 Dit het Jesus gespreek, en 

Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: 

Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, 

sodat u Seun U ook kan verheerlik—

2 soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, 

sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, 

die ewige lewe kan gee.

DIE HANDELINGE APOSTELS 9:31 En die 

gemeentes deur die hele Judéa en Galiléa 

en Samaría het vrede gehad; en terwyl hulle 

opgebou is en gewandel het in die vrees van 

die Here en die vertroosting van die Heilige 

Gees, het hulle vermeerder.

DIE HANDELINGE APOSTELS 10:36 

Dit is die woord wat Hy gestuur het aan die 

kinders van Israel toe Hy die evangelie van 

vrede verkondig het deur Jesus Christus—
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Hy is die Here van almal.

ROMEINE 5:1 Omdat ons dan uit die geloof 

geregverdig is, het ons vrede by God deur 

onse Here Jesus Christus;

EFFESIËRS 2:17 En Hy het die evangelie van 

vrede kom verkondig aan julle wat ver was 

en aan die wat naby was;

2 TESSALONISENSE 3:16 En mag Hy, die 

Here van die vrede, julle altyd vrede gee op 

allerlei wyse! Mag die Here met julle almal 

wees!

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Samuel 2:10; Psalms 2:8; Psalms 
22:28; Psalms 37:11; Psalms 67:8; Psalms 72:8; Psalms 85:9-11; 
Psalms 98:3; Psalms 122:6-8; Psalms 147:14; Jesaja 26:12; Jesaja 
45:22; Jesaja 48:18; Jesaja 52:7; Jesaja 53:5; Jesaja 55:12; Jesaja 

57:19; Jesaja 62:11; Jesaja 66:12; Jeremia 8:11; Jeremia 16:19-21; 
Jeremia 28:9; Jeremia 33:9; Hosea 1:7; Hosea 2:18; Miga 5:3,9,10; 
Haggai 2:32; Daniël 4:17; Daniël 7:13,14,27; Markus 1:27; Lukas 
4:32; Lukas 10:19; Lukas 11:31; Lukas 12:15; Johannes 10:17,18; 
Johannes 20:19,21,26; Romeine 10:15,17,18; Romeine 14:17; 1 

Korintiërs 15:24; 2 Korintiërs 10:4,5; Effesiërs 2:14,15; Kolossense 
1:20; Kolossense 3:15; 2 Petrus 3:14.

D05 Die Messias sal die Verlosser wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

SAGARIA 10:3-5 

SAGARIA 10:6 En Ek sal die huis van Juda 

sterk maak en aan die huis van Josef hulp 

verleen en hulle ‘n woonplek aanwys, want 

Ek ontferm My oor hulle; en hulle sal wees 

asof Ek hulle nie verwerp het nie, want Ek is 

die HERE hulle God, en Ek sal hulle verhoor.

7 En Efraim sal wees soos ‘n held, en hulle 

hart sal vrolik wees soos deur wyn, en hulle 

kinders sal dit sien en hulle verbly, hulle hart 

sal juig in die HERE.

8 Ek wil vir hulle fluit en hulle vergader, want 

Ek het hulle losgekoop; en hulle sal net so 

talryk wees soos tevore.

9 En Ek sal hulle saai onder die volke, en in 

die verafgeleë streke sal hulle aan My dink; 

en hulle sal saam met hul kinders in die 

lewe bly en terugkom.

10 En Ek sal hulle terugbring uit Egipteland en 

uit Assur hulle vergader en hulle na die land 

Gílead en die Líbanon bring; maar dit sal vir 

hulle nie voldoende wees nie.

11 En Hy sal deur die see van benoudheid 

trek en die golwe in die see slaan, en al die 

dieptes van die Nyl sal opdroog; ook sal die 

trotsheid van Assírië neergewerp word, en 

die septer van Egipteland wyk.

12 En Ek sal hulle sterk maak in die HERE, 

en hulle sal in sy Naam wandel, spreek die 

HERE.

MATTEUS 24:14 En hierdie evangelie van die 

koninkryk sal verkondig word in die hele 

wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en 

dan sal die einde kom.

MATTEUS 28:19 Gaan dan heen, maak 

dissipels van al die nasies, en doop hulle 

in die Naam van die Vader en die Seun en 

die Heilige Gees; en leer hulle om alles te 

onderhou wat Ek julle beveel het.

20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die 

voleinding van die wêreld. Amen.

LUKAS 21:24 En hulle sal deur die skerpte 

van die swaard val en as krygsgevangenes 

geneem word na al die nasies, en Jerusalem 

sal vertrap word deur die nasies totdat die 

tye van die nasies vervul is.

SAGARIA



376

ROMEINE 11:11 Ek vra dan: Het hulle 

miskien gestruikel om te val? Nee, stellig 

nie! Maar deur hulle val het die saligheid tot 

die heidene gekom om hulle jaloers te maak.

12 En as hulle val die rykdom van die wêreld is 

en hulle tekort die rykdom van die heidene, 

hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie 

wees nie!

13 Want aan julle heidene sê ek: Vir sover as ek 

‘n apostel van die heidene is, verheerlik ek 

my bediening

14 as ek tog maar net my eie volk jaloers kan 

maak en sommige uit hulle kan red!

15 Want as hulle verwerping die versoening 

van die wêreld is, wat sal hulle aanneming 

anders wees as lewe uit die dode?

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Die handelinge apostels 2:5-11; 1 
Petrus 1:1,2; Die openbaring 8:7-11.

F04 Die nagevolge van die verwerping van die 

Messias.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

SAGARIA 11:4 So sê die HERE my God: 

Wees herder van die slagskape—

5 hulle kopers maak hulle dood, sonder om 

skuldig te voel; hulle verkopers sê: Geloofd 

sy die HERE; ek word ryk! En hulle herders 

het geen medelyde met hulle nie.

6 Want Ek sal met die inwoners van die 

land geen medelyde meer hê nie, spreek 

die HERE; maar kyk, Ek gaan die mense 

oorlewer, elkeen in die hand van sy naaste en 

in die hand van sy koning; en hulle sal die 

land verwoes, en Ek sal uit hulle hand nie 

red nie.

ESEGIËL 34:23 En Ek sal een enkele herder 

oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wei, 

naamlik my kneg Dawid; hy sal hulle laat 

wei, en hy sal vir hulle ‘n herder wees.

MIGA 5:3 En Hy sal optree en hulle 

laat wei in die sterkte van die HERE, in die 

majesteit van die Naam van die HERE sy 

God; en hulle sal rustig woon, want nou sal 

Hy groot wees tot aan die eindes van die 

aarde.

MATTEUS 15:24 Maar Hy antwoord en sê: Ek 

is net gestuur na die verlore skape van die 

huis van Israel.

MATTEUS 23:1 Toe het Jesus die skare en sy 

dissipels toegespreek

2 en gesê: Die skrifgeleerdes en die Fariseërs 

sit op die stoel van Moses.

3 Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te 

onderhou, onderhou en doen dit; maar 

volgens hulle werke moet julle nie doen nie, 

want hulle praat en doen nie.

4 Want hulle bind pakke saam wat swaar en 

moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers 

van die mense, maar self wil hulle dit nie 

met hulle vinger verroer nie.

LUKAS 19:41 En toe Hy naby kom en die 

stad sien, het Hy daaroor geween

42 en gesê: As jy tog maar geweet het, ja, ook 

in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou 

vrede dien! Maar nou is dit vir jou oë bedek.

43 Want daar sal dae oor jou kom dat jou 

vyande ‘n skans rondom jou sal opwerp en 

jou omsingel en jou van alle kante insluit.

44 En hulle sal jou en jou kinders in jou teen 

die grond verpletter; en hulle sal in jou nie 

een klip op die ander laat bly nie, omdat jy 
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die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie 

opgemerk het nie.

JOHANNES 19:13 En toe Pilatus hierdie woord 

hoor, het hy Jesus buitentoe gebring en 

op die regterstoel gaan sit in die plek wat 

Plaveisel genoem word, en in Hebreeus 

Gábbata.

14 En dit was die voorbereiding vir die pasga en 

omtrent die sesde uur. Toe sê hy vir die Jode: 

Dáár is julle Koning!

15 Maar hulle skreeu: Neem weg, neem weg, 

kruisig Hom! Pilatus sê vir hulle: Moet ek 

julle Koning kruisig? Die owerpriesters 

antwoord: Ons het geen koning behalwe die 

keiser nie.

JOHANNES 21:15 Toe hulle dan klaar was met 

die môre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: 

Simon, seun van Jona, het jy My waarlik 

lief, meer as hulle hier? Hy antwoord Hom: 

Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir 

hom: Laat my lammers wei.

16 Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, 

seun van Jona, het jy My waarlik lief? Hy 

antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U 

liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op.

17 Hy vra hom die derde maal: Simon, seun 

van Jona, het jy My lief? Petrus het bedroef 

geword, omdat Hy hom die derde maal vra: 

Het jy My lief? En hy antwoord Hom: Here, 

U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Jesus 

sê vir hom: Laat my skape wei.

Sien ook: Jesaja 40:9-11; Matteus 23:14,37; Matteus 24:10; Lukas 
12:52,53; Lukas 21:16,17; Johannes 12:13; Hebreërs 2:3; Hebreërs 

10:26,27.

B06 Die Messias is die goeie Herder.

B15 Die Messias sal gevul wees met 

barmhartigheid.

SAGARIA 11:7 En ek het die slagskape—

waarlik ellendige skape! —opgepas; en ek 

het vir my twee stawe geneem. Die een het 

ek genoem: Lieflikheid, en die ander het ek 

genoem: Samebinding; en ek het die skape 

opgepas.

MATTEUS 9:35 En Jesus het by al die stede 

en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges 

geleer en die evangelie van die koninkryk 

verkondig en elke siekte en elke kwaal onder 

die volk genees.

36 En toe Hy die skare sien, het Hy innig 

jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg 

en uitgeput was, soos skape wat geen herder 

het nie.

MATTEUS 11:5 blindes sien weer en 

kreupeles loop, melaatses word gereinig en 

dowes hoor, dooies word opgewek en aan 

armes word die evangelie verkondig.

JOHANNES 10:16 Ek het nog ander skape wat 

nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet 

hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, 

en dit sal wees een kudde, een herder.

JOHANNES 17:21 dat almal een mag wees net 

soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle 

ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld 

kan glo dat U My gestuur het.

22 En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U 

My gegee het, sodat hulle een kan wees, net 

soos Ons een is.

23 Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome 

een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat 
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U My gestuur het, en hulle liefgehad het net 

soos U My liefgehad het.

Sien ook: Jesaja 61:1; Jeremia 5:4; Esegiël 37:16-23; Sefanja 3:12; 
Sagaria 11:4,10,11,14.

F03 Die Messias sal verwerp word.

F11 Die leiding van die Messias.

SAGARIA 11:8 En ek het die drie herders 

in een maand vernietig. Toe het my siel 

ongeduldig geword oor hulle, terwyl hulle 

siel ook van my afkerig geword het.

MATTEUS 23:34 Daarom, kyk, Ek stuur 

profete en wyse manne en skrifgeleerdes 

na julle toe, en julle sal sommige van hulle 

doodmaak en kruisig en sommige van hulle 

in jul sinagoges gésel en van die een stad na 

die ander vervolg,

35 sodat oor julle kan kom al die regverdige 

bloed wat vergiet is op die aarde, van die 

bloed van die regverdige Abel af tot op die 

bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat 

julle vermoor het tussen die tempel en die 

altaar.

36 Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal 

oor hierdie geslag kom.

MATTEUS 27:20 Maar die owerpriesters 

en die ouderlinge het die skare oorgehaal 

dat hulle Barábbas moes begeer en Jesus 

ombring.

LUKAS 12:50 Maar Ek het ‘n doop om mee 

gedoop te word, en hoe benoud word Ek 

totdat dit volbring is!

LUKAS 19:14 Maar sy medeburgers het 

hom gehaat en ‘n gesantskap agter hom aan 

gestuur om te sê: Ons wil nie hê dat hierdie 

man koning oor ons moet wees nie.

JOHANNES 7:7 Die wêreld kan julle nie haat 

nie; maar My haat hy, omdat Ek van hom 

getuig dat sy werke boos is.

JOHANNES 15:18 As die wêreld julle haat, 

moet julle weet dat hy My voor julle gehaat 

het.

JOHANNES 15:23 Wie my haat, haat ook my 

Vader.

24 As Ek nie die werke onder hulle gedoen het 

wat niemand anders gedoen het nie, sou 

hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle 

dit gesien, en tog het hulle My sowel as my 

Vader gehaat.

25 Maar die woord wat in hulle wet geskrywe 

is, moet vervul word: Hulle het My sonder 

oorsaak gehaat.

Sien ook: Psalms 106:40; Jesaja 49:7; Jeremia 12:8; Hosea 9:15.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

SAGARIA 11:9 Daarop het ek gesê: Ek wil 

julle nie meer oppas nie—wat sterwend is, 

laat sterwe; en wat verlore gaan, laat verlore 

wees, en laat die wat oorbly, mekaar se vleis 

verslind!

JEREMIA 23:33 As hierdie volk of profeet of 

priester jou dan vra en sê: Wat het die HERE 

gelas? —dan moet jy vir hulle sê: Júlle is die 

las. En Ek sal julle afwerp, spreek die HERE.
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JEREMIA 23:39 daarom, kyk, Ek sal julle 

sekerlik ophef en julle, saam met die stad 

wat Ek aan julle en julle vaders gegee het, 

van my aangesig af wegwerp;

MATTEUS 15:14 Laat hulle staan; hulle is 

blinde leiers van blindes. En as ‘n blinde ‘n 

ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.

MATTEUS 21:19 en Hy sien ‘n vyeboom langs 

die pad en gaan daarnatoe; maar Hy het niks 

daaraan gevind nie as net blare alleen; en Hy 

sê vir hom: Laat daar uit jou tot in ewigheid 

nooit weer ‘n vrug kom nie! En onmiddellik 

het die vyeboom verdroog.

MATTEUS 21:43 Daarom sê Ek vir julle: Die 

koninkryk van God sal van julle weggeneem 

en aan ‘n volk gegee word wat die vrugte 

daarvan sal dra.

MATTEUS 23:38 Kyk, julle huis word vir julle 

woes gelaat!

39 Want Ek sê vir julle: Julle sal My van nou 

af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: 

Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die 

Here!

JOHANNES 8:21 En Jesus het weer vir hulle 

gesê: Ek gaan weg, en julle sal My soek en in 

julle sonde sterwe. Waar Ek gaan, kan julle 

nie kom nie.

JOHANNES 8:24 Ek het dan vir julle gesê 

dat julle in jul sondes sal sterwe; want as 

julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in jul 

sondes sterwe.

DIE HANDELINGE APOSTELS 

13:46 Maar Paulus en Bárnabas het vry-uit 

gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat 

die woord van God aan julle eers verkondig 

moes word. Aangesien julle dit egter 

verwerp en julleself die ewige lewe nie 

waardig ag nie—kyk, ons wend ons tot die 

heidene.

47 Want so het die Here aan ons bevel gegee: 

Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat 

U tot redding sal wees tot aan die einde van 

die aarde.

DIE HANDELINGE APOSTELS 28:26 

en gesê: Gaan na hierdie volk en sê: Met die 

gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan 

nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien 

nie.

27 Want die hart van hierdie volk het stomp 

geword, en met die ore het hulle beswaarlik 

gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, 

sodat hulle nie miskien met die oë sou sien 

en met die ore hoor en met die hart verstaan 

en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

28 Laat dit dan aan julle bekend wees dat die 

heil van God aan die heidene gestuur is, en 

hulle sal luister.

DIE OPENBARING 22:11 Wie onreg doen, 

laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil 

is, laat hom nog vuiler word; en laat die 

regverdige nog regverdiger word, en laat die 

heilige nog heiliger word.

Sien ook: Jesaja 9:19-21; Jeremia 19:9; Esegiël 5:10.
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E25 Die Messias sal geglo en geprys word.

F04 Die nagevolge van die verwerping van die 

Messias.

SAGARIA 11:10 Toe het ek my staf Lieflikheid 

geneem en dit verbreek, om my verbond wat 

ek met al die volke gesluit het, te verbreek.

11 En dit is op dié dag verbreek. En so het die 

ellendiges onder die skape wat op my ag 

gegee het, bemerk dat dit ‘n woord van die 

HERE was.

LUKAS 2:25 En daar was ‘n man in 

Jerusalem met die naam van Símeon; en 

hierdie man was regverdig en vroom en het 

die vertroosting van Israel verwag, en die 

Heilige Gees was op hom.

LUKAS 2:38 En sy het in dieselfde uur 

daar gekom en die Here geprys en van Hom 

gespreek met almal in Jerusalem wat die 

verlossing verwag het.

LUKAS 21:5 En toe sommige oor die 

tempel praat, dat dit met mooi klippe en 

gewyde geskenke versierd was, sê Hy:

6 Hierdie dinge wat julle sien daar sal dae 

kom wanneer daar nie een klip op die ander 

gelaat sal word wat nie afgebreek sal word 

nie.

LUKAS 21:32 Voorwaar Ek sê vir julle, 

hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan 

voordat alles gebeur het nie.

LUKAS 23:51 —hy het nie met hulle 

raad en handelwyse saamgestem nie—van 

Arimathéa, ‘n stad van die Jode, wat ook self 

die koninkryk van God verwag het.

LUKAS 24:49 En kyk, Ek stuur die belofte 

van my Vader op julle. Maar julle moet in 

die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is 

met krag uit die hoogte.

ROMEINE 9:3 Want ek sou self kon wens 

om ter wille van my broers, my stamgenote 

na die vlees, ‘n vervloeking te wees, wég van 

Christus af.

4 Hulle is Israeliete aan wie die aanneming 

tot kinders behoort en die heerlikheid en die 

verbonde en die wetgewing en die erediens 

en die beloftes;

5 aan wie die vaders behoort en uit wie die 

Christus is na die vlees Hy wat oor alles is, 

God, lofwaardig tot in ewigheid! Amen.

ROMEINE 11:7 Wat dan? Wat Israel soek, dit 

het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes 

het dit verkry en die ander is verhard.

8 Soos geskrywe is: God het hulle gegee ‘n 

gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie 

en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.

9 En Dawid sê: Laat hulle tafel vir hulle wees 

‘n vangnet en ‘n strik en ‘n struikelblok en ‘n 

vergelding.

10 Laat hulle oë duister word om nie te sien 

nie, en buig hulle rug vir altyd krom.

11 Ek vra dan: Het hulle miskien gestruikel om 

te val? Nee, stellig nie! Maar deur hulle val 

het die saligheid tot die heidene gekom om 

hulle jaloers te maak.

12 En as hulle val die rykdom van die wêreld is 

en hulle tekort die rykdom van die heidene, 

hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie 

wees nie!

GALASIËRS 3:16 Nou is aan Abraham die 

beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê 

nie: En aan die sade, asof dit op baie sien 
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nie, maar op een: En aan jou saad, dit is 

Christus.

17 Maar ek sê dít: die wet wat vier honderd 

en dertig jaar later gekom het, maak die 

verbond wat deur God in Christus vantevore 

bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot 

niet te maak nie.

18 Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit 

nie meer uit die belofte nie. Maar God het 

dit aan Abraham deur ‘n belofte genadiglik 

geskenk.

HEBREËRS 7:22 in sover het Jesus van ‘n 

beter verbond borg geword.

HEBREËRS 8:8 Want Hy berispe hulle en sê: 

Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek 

met die huis van Israel en die huis van Juda 

‘n nuwe verbond tot stand sal bring,

9 nie volgens die verbond wat Ek met hulle 

vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle 

aan die hand geneem het om hulle uit 

Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie 

gebly by my verbond nie, en Ek het hulle 

veronagsaam, spreek die Here.

10 Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae 

sal sluit met die huis van Israel, spreek die 

Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee 

en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir 

hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk 

wees.

11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en 

elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; 

want almal sal My ken, klein en groot onder 

hulle.

12 Want Ek sal barmhartig wees oor hulle 

ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle 

oortredinge nooit meer dink nie.

13 As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste 

oud gemaak; en wat oud word en verouder, 

is naby die verdwyning.

Sien ook: Psalms 89:40; Jesaja 8:17; Jesaja 26:8,9; Jeremia 14:21; 
Jeremia 31:31,32; Esegiël 7:20-22; Esegiël 16:59-61; Esegiël 24:21; 

Daniël 9:26; Miga 7:7; Lukas 24:49-53.

F05 Die Messias sal verraai word.

SAGARIA 11:12 Daarop sê ek vir hulle: As dit 

goed is in julle oë, gee dan my loon; en so 

nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon 

afgeweeg: dertig sikkels silwer.

13 Hierop sê die HERE vir my: Gooi dit vir die 

pottebakker—die heerlike prys waarmee 

Ek deur hulle gewaardeer is! En ek het 

die dertig sikkels silwer geneem en dit in 

die huis van die HERE vir die pottebakker 

gegooi.

MATTEUS 26:14 Toe gaan een van die twaalf, 

met die naam van Judas Iskáriot, na die 

owerpriesters

15 en sê: Wat wil u my gee, en ek sal Hom aan 

u oorlewer? En hulle het vir hom dertig 

silwerstukke afgeweeg.

16 En van toe af het hy ‘n goeie geleentheid 

gesoek om Hom oor te lewer.

MATTEUS 27:3 Daarna het Judas, sy 

verraaier, toe hy sien dat Hy veroordeel 

was, berou gekry en die dertig silwerstukke 

teruggebring na die owerpriesters en die 

ouderlinge

4 en gesê: Ek het gesondig deur onskuldige 

bloed te verraai. Maar hulle sê: Wat gaan dit 

ons aan? Jy kan toesien!

5 En hy het die silwerstukke in die tempel 

neergegooi en weggeloop en homself gaan 

ophang.

6 En die owerpriesters het die silwerstukke 
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geneem en gesê: Dit is nie geoorloof om 

dit in die skatkis te stort nie, omdat dit 

bloedgeld is.

7 En nadat hulle saam raad gehou het, het 

hulle die stuk grond van die pottebakker 

daarmee gekoop as ‘n begraafplaas vir 

vreemdelinge.

8 Daarom is dié stuk grond genoem 

Bloedgrond, tot vandag toe.

9 Toe is vervul wat gespreek is deur Jeremia, 

die profeet, toe hy gesê het: En hulle het die 

dertig silwerstukke geneem, die prys van 

die gewaardeerde wat hulle gewaardeer het 

vanweë die kinders van Israel; 1)

10 en hulle het dit gegee vir die grond van die 

pottebakker, soos die Here my beveel het.

1) Hierdie aanhaling word nie in Jeremia 

aangetref nie, maar wel in Sagaría; en ‹n 

verskeidenheid veronderstellings word gemaak 

ten einde hierdie verskil in ooreenstemming te 

bring.  Die waarskynlikste opvatting is dat die 

naam van die profeet oorspronklik weggelaat 

is deur die Evangelis en dat die naam Jeremia 

later deur ‹n oorskrywer bygevoeg is. Die ou 

wyses het gesê: “Jeremia se gees woon in 

Sagaría”.

F03 Die Messias sal verwerp word.

F08 Die besonderhede van die Messias se 

dood.

G04 Die Messias sal Sy Gees uitstort.

H01 Die wederkoms van die Messias word 

voorspel.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

SAGARIA 12:1-2

SAGARIA 12:3 En in dié dag maak Ek 

Jerusalem tot ‘n baie swaar klip vir al die 

volke: elkeen wat dit optel, sal hom daarmee 

sekerlik seer maak; en al die nasies van die 

aarde sal daarteen vergader word.

SAGARIA 12:4-7

SAGARIA 12:8 In dié dag sal die HERE die 

inwoners van Jerusalem rondom beskut, en 

die struikelende onder hulle sal in dié dag 

wees soos Dawid, en die huis van Dawid 

soos ‘n hemelse wese, soos die Engel van die 

HERE voor hulle uit.

9 Ook sal Ek in dié dag daarna soek om al 

die nasies wat teen Jerusalem aankom, te 

verdelg.

10 Maar oor die huis van Dawid en oor die 

inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees 

van genade en smekinge; en hulle sal opsien na 

My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor 

Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n 

enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ‘n 

mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind.

SAGARIA 12:11-14

JOHANNES 19:34 Maar een van die soldate het 

met ‘n spies in sy sy gesteek, en dadelik het 

daar bloed en water uitgekom.

35 En hy wat dit gesien het, het dit getuig, en sy 
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getuienis is waaragtig; en hy weet dat hy die 

waarheid spreek, sodat julle kan glo.

36 Want hierdie dinge het gebeur, dat die Skrif 

vervul sou word: Geen been van Hom sal 

gebreek word nie.

37 En weer sê ‘n ander Skrif: Hulle sal sien in 

wie hulle gesteek het.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:17 En in die 

laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees 

uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle 

dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal 

gesigte sien, en julle ou mense sal drome 

droom.

18 En ook op my diensknegte en diensmaagde 

sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en 

hulle sal profeteer.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:23 Hom, wat 

deur die bepaalde raad en voorkennis van 

God oorgelewer is, het julle deur die hande 

van goddelose manne geneem en gekruisig 

en omgebring;

24 Hom het God opgewek, nadat Hy die 

smarte van die dood ontbind het, omdat dit 

onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou 

sou word.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:33 Nadat Hy 

dan deur die regterhand van God verhoog is 

en van die Vader die belofte van die Heilige 

Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat 

julle nou sien en hoor.

DIE HANDELINGE APOSTELS 2:36 Laat dan 

die hele huis van Israel sekerlik weet dat 

God Hom Here en Christus gemaak het, 

hierdie Jesus wat julle gekruisig het.

37 Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart 

getref en het vir Petrus en die ander apostels 

gesê: Wat moet ons doen, broeders?

38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat 

elkeen van julle gedoop word in die Naam 

van Jesus Christus tot vergewing van sondes, 

en julle sal die gawe van die Heilige Gees 

ontvang.

DIE OPENBARING 1:7 Kyk, Hy kom met 

die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook 

hulle wat Hom deursteek het; en al die 

geslagte van die aarde sal oor Hom rou 

bedryf; ja, amen!

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Die handelinge apostels 10:45; Die 
handelinge apostels 11:15; Titus 3:5,6.

E04 Die oorwinning van sonde deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

SAGARIA 13:1 In dié dag sal daar ‘n 

geopende fontein wees vir die huis van 

Dawid en vir die inwoners van Jerusalem 

teen sonde en onreinheid.

2 En in dié dag, spreek die HERE van die 

leërskare, sal Ek die name van die afgode uit 

die land uitroei, sodat aan hulle nie meer 

gedink sal word nie; en ook die profete en 

die onreine gees sal Ek uit die land laat 

wegtrek.

ESEGIËL 36:25 Dan sal Ek skoon water op 

julle giet, sodat julle rein kan word; van al 

jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek 

julle reinig.

JOHANNES 1:29 Die volgende dag sien 

Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: 
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Dáár is die Lam van God wat die sonde van 

die wêreld wegneem!

1 KORINTIËRS 6:11 En dit was 

sommige van julle; maar julle het jul laat 

afwas, maar julle is geheilig, maar julle is 

geregverdig in die Naam van die Here Jesus 

en deur die Gees van onse God.

TITUS 3:5 nie op grond van die werke 

van geregtigheid wat ons gedoen het nie, 

maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered 

deur die bad van die wedergeboorte en die 

vernuwing deur die Heilige Gees

6 wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur 

Jesus Christus, ons Verlosser;

1 JOHANNES 1:7 Maar as ons in die lig 

wandel soos Hy in die lig is, dan het ons 

gemeenskap met mekaar; en die bloed van 

Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle 

sonde.

DIE OPENBARING 1:5 en van Jesus 

Christus, die getroue getuie, die 

eersgeborene uit die dode en die Owerste 

oor die konings van die aarde! Aan Hom 

wat ons liefgehad het en ons van ons sondes 

gewas het in sy bloed

DIE OPENBARING 7:13 Toe het een van die 

ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle 

wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle 

en waarvandaan het hulle gekom?

14 En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En 

hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot 

verdrukking kom, en hulle het hul klere 

gewas en hul klere wit gemaak in die bloed 

van die Lam.

Sien ook: #1; #2; #5; Esegiël 37:23-26; Hosea 2:17; Hosea 14:8; 
Sefanja 1:3,4; Effesiërs 5:25-27; Hebreërs 9:13,14; Johannes 5:6.

 

F01 Die dood van die Messias word voorspel.

F06 Die Messias sal alleen gelaat word.

SAGARIA 13:7 Ontwaak, o swaard, teen my 

herder, en teen die man wat my metgesel is! 

spreek die HERE van die leërskare. Slaan die 

herder, sodat die skape verstrooi word; en Ek sal 

my hand weer uitstrek oor die geringes.

MATTEUS 26:31 Toe sê Jesus vir hulle: Julle 

sal almal in hierdie nag aanstoot neem 

aan My, want daar is geskrywe: Ek sal die 

herder slaan, en die skape van die kudde sal 

verstrooi word.

MATTEUS 26:56 Maar dit het alles gebeur, 

dat die Skrifte van die profete vervul sou 

word. Toe het al die dissipels Hom verlaat en 

gevlug.

MARKUS 14:27 Toe sê Jesus vir hulle: Julle 

sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan 

My; want daar is geskrywe: Ek sal die herder 

slaan, en die skape sal verstrooi word.

MARKUS 14:50 Toe het almal Hom verlaat 

en gevlug.

JOHANNES 16:32 Kyk, die uur kom en het nou 

gekom dat julle uitmekaar gejaag sal word, 

elkeen na sy eie toe, en My alleen sal laat; 

tog is Ek nie alleen nie, omdat die Vader met 

My is.

JOHANNES 17:12 Toe Ek saam met hulle in die 

wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar. 

Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; 
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en nie een van hulle het verlore gegaan nie, 

behalwe die seun van die verderf, sodat die 

Skrif vervul sou word.

JOHANNES 18:7 Hy vra hulle toe weer: Wie 

soek julle? En hulle sê: Jesus, die Nasaréner.

8 Jesus antwoord: Ek het vir julle gesê dat 

dit Ek is. As julle My dan soek, laat hierdie 

manne weggaan—

9 sodat die woord vervul sou word wat Hy 

gespreek het: Uit die wat U My gegee het, 

het Ek niemand verloor nie.

Sien ook: Jesaja 5:1-5; Jesaja 27:1,2; Matteus 18:10-14; Die 
handelinge apostels 2:23.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

SAGARIA 13:8 En in die ganse land, spreek 

die HERE—twee-derdes sal daarin uitgeroei 

word, sal sterwe, maar een-derde daarin 

oorbly.

9 Dan sal Ek die derde deel in die vuur bring 

en hulle smelt soos ‘n mens silwer smelt 

en hulle toets soos ‘n mens goud toets. 

Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle 

verhoor. Ek sê: Dit is my volk! En hulle sal 

sê: Die HERE, my God!

MATTEUS 21:43 Daarom sê Ek vir julle: Die 

koninkryk van God sal van julle weggeneem 

en aan ‘n volk gegee word wat die vrugte 

daarvan sal dra.

44 En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter 

word; maar elkeen op wie hy val, dié sal hy 

vermorsel.

MATTEUS 24:2 En Jesus sê vir hulle: Sien 

julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek sê vir 

julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op 

die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal 

word nie.

MATTEUS 24:21 Want dan sal daar groot 

verdrukking wees soos daar van die begin 

van die wêreld af tot nou toe nie gewees het 

en ook nooit sal wees nie.

22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou 

geen vlees gered word nie; maar ter wille 

van die uitverkorenes sal daardie dae verkort 

word.

LUKAS 21:24 En hulle sal deur die skerpte 

van die swaard val en as krygsgevangenes 

geneem word na al die nasies, en Jerusalem 

sal vertrap word deur die nasies totdat die 

tye van die nasies vervul is.

DIE OPENBARING 8:7 En die eerste 

engel het geblaas, en daar het hael en vuur 

gekom met bloed gemeng, en dit is op die 

aarde gegooi. En ‘n derde van die bome het 

verbrand, en al die groen gras het verbrand.

8 En die tweede engel het geblaas, en iets soos 

‘n groot berg wat brand met vuur, is in die 

see gegooi. En ‘n derde van die see het bloed 

geword,

9 en ‘n derde van die lewende skepsele in die 

see het gesterwe, en ‘n derde van die skepe 

het vergaan.

10 En die derde engel het geblaas, en ‘n groot 

ster wat soos ‘n fakkel brand, het uit die 

hemel geval, en dit het geval op ‘n derde van 

die riviere en op die waterfonteine.
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11 En die naam van die ster word genoem 

Alsem; en ‘n derde van die waters het als 

geword, en baie mense het gesterwe van die 

water, omdat dit bitter geword het.

12 En die vierde engel het geblaas, en ‘n derde 

van die son is getref en ‘n derde van die 

maan en ‘n derde van die sterre, sodat ‘n 

derde van hulle donker sou word en die dag 

vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die 

nag net so.

DIE OPENBARING 16:19 En die groot stad 

is in drie dele verdeel, en die stede van die 

nasies het geval. En die groot Babilon is in 

gedagtenis gebring voor God, om haar te gee 

die beker met die wyn van die grimmigheid 

van sy toorn.

Sien ook: #1; #2; #5; Psalms 66:10-12; Matteus 23:35-37; Lukas 
19:41-44; Lukas 21:20-24; Lukas 23:28-30; 1 Korintiërs 3:11-13; 1 

Tessalonisense 2:15,16; 1 Petrus 1:6-8; 1 Petrus 4:12,13.

E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H01 Die wederkoms van die Messias word 

voorspel.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

. 

SAGARIA 14:1-2

SAGARIA 14:3 En die HERE sal uittrek en 

stryd voer teen dié nasies soos op die dag 

van sy stryd, die dag van oorlog.

4 En in dié dag sal sy voete staan op die 

Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die 

oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur 

gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie 

groot dal; en die een helfte van die berg sal 

wegwyk na die noorde en die ander helfte na 

die suide.

5 En julle sal vlug in die dal van my berge—

want die dal van die berge sal loop tot by 

Asal—en julle sal vlug soos julle gevlug het 

vir die aardbewing in die dae van Ussía, die 

koning van Juda. Dan sal die HERE my God 

kom, al die heiliges met U!

6 En in dié dag sal daar geen lig wees nie, die 

sterre sal duister wees.

7 En dit sal ‘n enige dag wees wat aan die 

HERE bekend is—geen dag en geen nag nie; 

maar teen die aand sal dit lig word.

8 En in dié dag sal daar lewende waters uit 

Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na 

die Oostelike en die ander helfte daarvan na 

die Westelike See; somer en winter sal dit so 

wees.

9 En die HERE sal Koning wees oor die hele 

aarde; in dié dag sal die HERE een wees, en 

sy Naam een.

SAGARIA 14:10-15

SAGARIA 14:16 En almal wat oorbly uit al die 

nasies wat teen Jerusalem aangekom het, 

sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die 

Koning, die HERE van die leërskare, en om 

die huttefees te vier.

17 En wie uit die geslagte van die aarde nie na 

Jerusalem optrek om voor die Koning, die 

HERE van die leërskare, te aanbid nie—

hulle sal geen reën kry nie.

18 En as die geslag van Egipte nie optrek en 

nie kom nie, op wie geen reën sal val nie, 

dan sal tog die plaag hulle tref waarmee die 

HERE die nasies tref wat nie opgaan om die 

huttefees te vier nie.

19 Dit sal die straf van Egipte wees en die straf 

van al die nasies wat nie optrek om die 

huttefees te vier nie.

20 In dié dag sal op die klokke van die perde 
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staan: Heilig aan die HERE! En die potte 

in die huis van die HERE sal wees soos die 

komme voor die altaar.

21 Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan 

die HERE van die leërskare heilig wees; 

en almal wat wil offer, sal kom en daarvan 

neem en daarin kook; en in dié dag sal daar 

geen Kanaäniet in die huis van die HERE 

van die leërskare meer wees nie.

JESAJA 2:2 En aan die einde van die 

dae sal die berg van die huis van die HERE 

vasstaan op die top van die berge en verhewe 

wees bo die heuwels, en al die nasies sal 

daarheen toestroom.

3 En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat 

ons optrek na die berg van die HERE, na die 

huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy 

weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. 

Want uit Sion sal die wet uitgaan en die 

woord van die HERE uit Jerusalem.

4 En Hy sal oordeel tussen die nasies en 

regspreek oor baie volke; en hulle sal van 

hul swaarde pikke smee en van hul spiese 

snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie 

die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer 

leer om oorlog te voer nie.

MATTEUS 16:27 Want die Seun van die 

mens staan gereed om met sy engele in die 

heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal 

Hy elkeen vergeld volgens sy dade.

MATTEUS 24:35 Die hemel en die aarde 

sal verbygaan, maar my woorde sal nooit 

verbygaan nie.

36 Maar van dié dag en dié uur weet niemand 

nie, ook die engele van die hemele nie, maar 

net my Vader alleen.

37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook 

die koms van die Seun van die mens wees.

MATTEUS 28:18 En Jesus het nader gekom en 

met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee 

alle mag in die hemel en op aarde.

JOHANNES 4:10 Jesus antwoord en sê vir 

haar: As jy die gawe van God geken het en 

geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir 

My water om te drink, sou jy Hom gevra het 

en Hy sou vir jou lewende water gegee het.

JOHANNES 4:14 maar elkeen wat drink 

van die water wat Ek hom sal gee, sal in 

ewigheid nooit dors kry nie, maar die water 

wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n 

fontein van water wat opspring tot in die 

ewige lewe.

JOHANNES 7:37 En op die laaste dag, die 

groot dag van die fees, het Jesus gestaan en 

uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat 

hom na My toe kom en drink!

38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome 

van lewende water sal uit sy binneste vloei.

39 En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou 

ontvang wat in Hom glo; want die Heilige 

Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie 

verheerlik was nie.

DIE HANDELINGE APOSTELS 1:10 En toe 

hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy 

weggaan, staan daar twee manne in wit klere 

by hulle,

11 wat sê: Galilése manne, waarom staan julle 

en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat 

van julle opgeneem is in die hemel, sal net 

so kom soos julle Hom na die hemel sien 

wegvaar het.

12 Daarop draai hulle om na Jerusalem van die 
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berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby 

Jerusalem is, ‘n sabbatsreis ver.

DIE OPENBARING 11:13 En in dié uur 

het daar ‘n groot aardbewing gekom, en 

‘n tiende van die stad het geval, en sewe 

duisend mense het in die aardbewing 

omgekom, en die ander het bevrees geword 

en aan die God van die hemel heerlikheid 

toegebring.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 16:18 En daar het 

stemme gekom en donderslae en 

bliksemstrale, en daar het ‘n groot 

aardbewing gekom soos daar nog nie gewees 

het vandat die mense op die aarde was nie so 

‘n geweldige groot aardbewing.

19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en 

die stede van die nasies het geval. En die 

groot Babilon is in gedagtenis gebring voor 

God, om haar te gee die beker met die wyn 

van die grimmigheid van sy toorn.

20 En alle eilande het gevlug, en berge is daar 

nie gevind nie;

21 en groot hael, omtrent ‘n talent swaar, het uit 

die hemel op die mense geval; en die mense 

het God gelaster oor die plaag van die hael, 

omdat sy plaag ontsettend groot was.

DIE OPENBARING 21:23 En die stad het die 

son of die maan nie nodig om in hom te 

skyn nie, want die heerlikheid van God het 

hom verlig, en die Lam is sy lamp.

24 En die nasies van die wat gered word, sal 

in die lig daarvan wandel, en die konings 

van die aarde bring hulle heerlikheid en eer 

daarin.

25 En bedags want nag sal daar nie meer wees 

nie sal sy poorte nooit gesluit word nie;

DIE OPENBARING 22:1 En hy het my 

getoon ‘n suiwer rivier van die water van die 

lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit 

die troon van God en van die Lam.

2 In die middel van sy straat en weerskante 

van die rivier was die boom van die lewe 

wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy 

vrugte gee, en die blare van die boom is tot 

genesing van die nasies.

DIE OPENBARING 22:5 En nag sal daar nie 

wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig 

nodig nie, omdat die Here God hulle verlig; 

en hulle sal as konings regeer tot in alle 

ewigheid.

DIE OPENBARING 22:17 En die Gees en die 

bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: 

Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat 

hom wat wil, die water van die lewe neem, 

verniet.

Sien ook: #1; #2; #3; #4; #5; Die openbaring 21:1-3.
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E10 Die Messias sal ook die Messias vir die 

Heidene wees.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

MALEAGI 1:11 Want van die opgang van die 

son tot sy ondergang toe is my Naam groot 

onder die heidene; en in elke plek word tot 

eer van my Naam reukwerk gebring en ‘n 

rein offer; want my Naam is groot onder die 

heidene, sê die HERE van die leërskare.

JESAJA 66:20 En hulle sal al julle broers 

bring uit al die nasies as offergawe aan 

die HERE, op perde en op waens en in 

draagstoele en op muilesels en op kamele na 

my heilige berg, na Jerusalem, sê die HERE, 

net soos die kinders van Israel die spysoffer 

in ‘n rein voorwerp bring na die huis van die 

HERE.

ROMEINE 14:11 Want daar is geskrywe: So 

waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal 

elke knie buig, en elke tong sal God bely.

FILIPPENSE 2:10 sodat in die Naam van Jesus 

sou buig elke knie van die wat in die hemel 

en die wat op die aarde en die wat onder die 

aarde is,

HEBREËRS 9:9 Dit was ‘n beeld met die oog 

op die teenwoordige tyd waarin daar gawes 

en offers gebring word, wat hom wat die 

diens verrig, na die gewete nie volkome kan 

maak nie,

10 omdat dit net bestaan het in spys en drank 

en verskillende wassinge en vleeslike 

verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van 

herstelling.

11 Maar Christus, wat opgetree het as 

Hoëpriester van die toekomstige weldade, 

het deur die groter en volmaakter tabernakel 

wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, 

wat nie aan hierdie skepping behoort nie,

12 ook nie met die bloed van bokke en kalwers 

nie, maar met sy eie bloed, een maal 

ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige 

verlossing teweeggebring.

DIE OPENBARING 8:3 En ‘n ander engel 

het gekom en met ‘n goue wierookbak by die 

altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan 

hom gegee, om dit met die gebede van al die 

heiliges op die goue altaar voor die troon te 

lê;

4 en die rook van die reukwerk het met die 

gebede van die heiliges uit die hand van die 

engel opgegaan voor God.

Sien ook: #1; #4; #5; Psalms 113:3,4; Jesaja 45:6; Jesaja 59:19.

C02 Die voorganger van die Messias word 

bekend gemaak.

MALEAGI 3:1 Kyk, Ek stuur my boodskapper 

wat die weg voor My uit sal baan; dan sal 

skielik na sy tempel kom die Here na wie julle 

soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie 

julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE 

van die leërskare.

JESAJA 40:3 ‘n Stem van een wat roep: 

Berei in die woestyn die weg van die HERE; 

maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir 

onse God!

MATTEUS 3:3 Want dit is hy van wie deur 

die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het: 

Die stem van een wat roep in die woestyn: 
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Berei die weg van die Here, maak sy paaie 

reguit!

MATTEUS 11:10 Want dit is hy van wie daar 

geskrywe is: Kyk, Ek stuur my boodskapper 

voor u aangesig, wat u weg voor U uit sal 

regmaak.

11 Voorwaar Ek sê vir julle, onder die wat uit 

vroue gebore is, het daar nie een opgestaan 

wat groter is as Johannes die Doper nie; 

maar die kleinste in die koninkryk van die 

hemele is groter as hy.

MARKUS 1:2 Soos geskrywe is in die 

Profete: Kyk, Ek stuur my boodskapper 

voor u aangesig, wat u pad voor U uit sal 

regmaak—

3 die stem van een wat roep in die woestyn: 

Berei die weg van die Here, maak sy paaie 

reguit!

4 Johannes het gekom en was besig om in die 

woestyn te doop en die doop van bekering 

tot vergifnis van sondes te verkondig.

LUKAS 1:76 En jy, kindjie, sal ‘n profeet 

van die Allerhoogste genoem word, want jy 

sal voor die aangesig van die Here uitgaan 

om sy weë reg te maak;

77 om kennis van saligheid aan sy volk te gee in 

die vergifnis van hulle sondes,

78 deur die innige barmhartigheid van onse 

God waarmee die opgaande Lig uit die 

hoogte ons besoek het,

79 om te skyn oor die wat in duisternis en 

doodskaduwee sit, om ons voete na die pad 

van vrede te rig.

LUKAS 7:26 Maar wat het julle uitgegaan 

om te sien? ‘n Profeet? Ja, Ek sê vir julle, nog 

baie meer as ‘n profeet!

27 Dit is hy van wie daar geskrywe is: Kyk, Ek 

stuur my boodskapper voor u aangesig, wat 

u weg voor U uit sal regmaak.

28 Want Ek sê vir julle, onder die wat uit vroue 

gebore is, is daar geen profeet groter as 

Johannes die Doper nie; maar die kleinste in 

die koninkryk van God is groter as hy.

LUKAS 10:24 want Ek sê vir julle, baie 

profete en konings het gewens om te sien 

wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en 

om te hoor wat julle hoor, en het dit nie 

gehoor nie.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

MALEAGI 3:2 Maar wie kan die dag van sy 

koms verdra? En wie kan standhou as Hy 

verskyn? Want Hy sal wees soos die vuur van 

die smelter en soos die loog van die wassers.

3 En Hy sal sit: ‘n smelter en reiniger van 

silwer, en Hy sal die seuns van Levi reinig en 

hulle louter soos goud en soos silwer, sodat 

hulle aan die HERE in geregtigheid ‘n offer 

sal bring.

4 Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir 

die HERE aangenaam wees soos in die ou 

dae en soos in die jare van die voortyd.

5 En Ek sal tot julle nader om strafgerig te 

hou, en Ek sal ‘n haastige getuie wees teen 

die towenaars en teen die egbrekers en teen 

die meinediges en teen die wat die dagloner 

in sy loon, die weduwee en die wees verdruk; 

en teen die wat die vreemdeling wegstoot 

en My nie vrees nie, sê die HERE van die 
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leërskare.

16 Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar 

gespreek; en die HERE het dit opgemerk 

en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor 

sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE 

vrees en sy Naam eer.

17 En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die 

HERE van die leërskare, op die dag wat Ek 

skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos 

‘n man medelyde het met sy seun wat hom 

dien.

18 Dan sal julle weer die onderskeid sien 

tussen die regverdige en die goddelose, 

tussen die wat God dien en die wat Hom nie 

dien nie.

DANIËL 7:10 ‘n stroom van vuur het 

gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend 

maal duisende het Hom gedien, en tien 

duisend maal tien duisende het voor Hom 

gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke 

is geopen.

MATTEUS 3:10 Maar die byl lê ook al teen 

die wortel van die bome. Elke boom wat 

geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en 

in die vuur gegooi.

11 Ek doop julle wel met water tot bekering; 

maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, 

wie se skoene ek nie waardig is om aan te 

dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige 

Gees en met vuur.

12 Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer 

deur en deur skoonmaak en sy koring in die 

skuur saambring, maar die kaf sal Hy met 

onuitbluslike vuur verbrand.

MATTEUS 12:35 Die goeie mens bring uit 

die goeie skat van sy hart goeie dinge te 

voorskyn, en die slegte mens bring uit die 

slegte skat slegte dinge te voorskyn.

36 Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord 

wat die mense praat, daarvan moet hulle 

rekenskap gee in die oordeelsdag.

37 Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, 

en uit jou woorde sal jy veroordeel word.

JOHANNES 12:48 Wie My verwerp en my 

woorde nie aanneem nie, het een wat hom 

oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit 

sal hom oordeel in die laaste dag.

JOHANNES 17:24 Vader, Ek wil dat waar Ek 

is, hulle wat U My gegee het, ook saam met 

My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan 

aanskou wat U My gegee het, omdat U My 

liefgehad het voor die grondlegging van die 

wêreld.

EFFESIËRS 5:26 om dit te heilig, nadat Hy 

dit gereinig het met die waterbad deur die 

woord,

2 TESSALONISENSE 1:7 en aan julle wat 

verdruk word, verligting te gee saam met 

ons in die openbaring van die Here Jesus uit 

die hemel met sy magtige engele

8 in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen 

op die wat God nie ken nie en op die wat 

aan die evangelie van onse Here Jesus nie 

gehoorsaam is nie.

TITUS 2:14 wat Homself vir ons gegee 

het om ons te verlos van alle ongeregtigheid 

en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te 

reinig, ywerig in goeie werke.

1 PETRUS 2:5 en laat julle ook soos 

lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, 
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‘n heilige priesterdom, om geestelike offers 

te bring wat aan God welgevallig is deur 

Jesus Christus.

DIE OPENBARING 1:6 en ons gemaak het 

konings en priesters vir sy God en Vader, aan 

Hom die heerlikheid en die krag tot in alle 

ewigheid! Amen.

7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal 

Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek 

het; en al die geslagte van die aarde sal oor 

Hom rou bedryf; ja, amen!

DIE OPENBARING 6:17 want die groot dag 

van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?

DIE OPENBARING 15:4 Wie sal U nie vrees 

nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? 

Want U alleen is heilig; want al die nasies sal 

kom en voor U aanbid, omdat u regverdige 

dade openbaar geword het.

Sien ook: #1; #2; #5; Maleagi 4:1; Amos 5:18-20; Matteus 23:13-35; 
Lukas 3:9,17; Lukas 12:49; Johannes 4:23,24; Romeine 11:5-10; 

Hebreërs 10:28-30; Hebreërs 12:25,26.

H02 Die toekomstige oordeel deur die 

Messias.

H03 Die toekomstige Koninkryk van die 

Messias.

H09 Die profesie oor die toekoms van Sy 

mense.

MALEAGI 4:1 Want kyk, die dag kom, 

en dit brand soos ‘n oond. Dan sal al die 

vermeteles en almal wat goddeloosheid 

bedrywe, ‘n stoppel wees; en die dag wat 

kom, sal hulle aan die brand steek, sê die 

HERE van die leërskare; sodat dit vir hulle 

geen wortel of tak sal oorlaat nie.

2 Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son 

van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing 

onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en 

huppel soos kalwers uit die stal.

3 En julle sal die goddelose vertrap, want hulle 

sal soos stof wees onder julle voetsole op 

die dag wat Ek skep, sê die HERE van die 

leërskare.

4 Dink aan die wet van Moses, my kneg, wat 

Ek hom beveel het op Horeb vir die hele 

Israel—insettinge en verordeninge.

MATTEUS 3:12 Sy skop is in sy hand, en Hy 

sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en 

sy koring in die skuur saambring, maar die 

kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand.

LUKAS 1:50 En sy barmhartigheid is van 

geslag tot geslag vir die wat Hom vrees.

JOHANNES 1:4 In Hom was lewe, en die 

lewe was die lig van die mense.

5 En die lig skyn in die duisternis, en die 

duisternis het dit nie oorweldig nie.

JOHANNES 3:19 En dit is die oordeel: dat die 

lig in die wêreld gekom het, en die mense 

het die duisternis liewer gehad as die lig; 

want hulle werke was boos.

JOHANNES 8:12 En Jesus het weer met 

hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die 

wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die 

duisternis wandel nie, maar sal die lig van 

die lewe hê.

DIE HANDELINGE APOSTELS 13:26  Broeders, 

kinders van die geslag van Abraham, en die 

onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie 

woord van verlossing gestuur.
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ROMEINE 16:20 En die God van vrede sal die 

Satan spoedig onder julle voete verbrysel. 

Die genade van onse Here Jesus Christus sy 

met julle! Amen.

2 TESSALONISENSE 1:8 in vuur en vlam, 

wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God 

nie ken nie en op die wat aan die evangelie 

van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.

DIE OPENBARING 11:15 En die sewende 

engel het geblaas, en daar was groot stemme 

in die hemel wat sê: Die koninkryke van 

die wêreld het die eiendom van onse Here 

geword en van sy Christus, en Hy sal as 

Koning heers tot in alle ewigheid.

DIE OPENBARING 11:18 En die nasies was 

vertoornd, en u toorn het gekom en die 

tyd van die dode om geoordeel te word en 

om die loon te gee aan u diensknegte, die 

profete, en aan die heiliges en aan die wat 

u Naam vrees, klein en groot, en om die 

verderwers van die aarde te verderf.

Sien ook: #1; #2; #5; Jesaja 50:10; Jesaja 66:1,2; 2 Petrus 3:7.

C02 Die voorganger van die Messias word 

bekend gemaak.

D02 Die amp van die Messias as Profeet.

E23 Die Messias sal Sy mense bekeer.

MALEAGI 4:5 Kyk, Ek stuur julle die 

profeet Elía voordat die groot en vreeslike 

dag van die HERE aanbreek.

6 En hy sal die hart van die vaders terugbring 

tot die kinders, en die hart van die kinders 

tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en 

die land met die banvloek tref nie.

MATTEUS 11:13 Want al die profete en die 

wet het tot op Johannes geprofeteer.

14 En as julle dit wil aanneem: hy is Elía wat 

sou kom.

MATTEUS 17:11 En Jesus antwoord en sê vir 

hulle: Dis waar, Elía kom eers en sal alles 

herstel;

12 maar Ek sê vir julle dat Elía al gekom het, en 

hulle het hom nie erken nie, maar aan hom 

alles gedoen wat hulle wou. So sal die Seun 

van die mens ook deur hulle ly.

13 Toe verstaan die dissipels dat Hy met hulle 

van Johannes die Doper gespreek het.

LUKAS 1:16 En hy sal baie van die 

kinders van Israel bekeer tot die Here hulle 

God.

17 En hy sal voor Hom uit gaan in die gees 

en die krag van Elía, om die harte van die 

vaders terug te bring tot die kinders en die 

ongehoorsames tot die gesindheid van die 

regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste 

volk te berei.

JOHANNES 1:14 En die Woord het vlees 

geword en het onder ons gewoon—en ons 

het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid 

soos van die Eniggeborene wat van die Vader 

kom—vol van genade en waarheid.

15 Johannes getuig van Hom en roep en sê: 

Dit was Hy van wie ek gesê het: Hy wat ná 

my kom, het voor my geword, want Hy was 

eerder as ek.

16 En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, 

genade op genade.

17 Want die wet is deur Moses gegee; die 

genade en die waarheid het deur Jesus 

Christus gekom.
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DIE HANDELINGE APOSTELS 3:22 Want 

Moses het tot die vaders gespreek: Die Here 

julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit 

julle broeders net soos ek is; na Hom moet 

julle luister volgens alles wat Hy met julle 

sal spreek.

23 En elke siel wat nie na dié Profeet luister 

nie, sal uit die volk uitgeroei word.

DIE OPENBARING 1:16 En in sy regterhand 

het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp 

tweesnydende swaard het uit sy mond 

uitgegaan, en sy aangesig was soos die son 

wat skyn in sy krag.

Sien ook: #5; Jesaja 40:3; Maleagi 3:1; Matteus 13:14-26; Matteus 
23:35-38; Matteus 24:27-30; Matteus 27:47-49; Markus 9:11-13; 

Lukas 1:76; Lukas 7:26-28; Lukas 19:41-44; Lukas 21:22-27; 
Johannes 1:21,25.
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Tanakh aanhalings en aanduidings in die 

Evangelies en Handelinge

MATTEUS

1:23 Jesaja 7:14

2:6 Miga 5:1

2:15 Hosea 11:1

2:18 Jeremia 31:15

2:23 Numeri 6:13; Psalms 69:9,10;

 Jesaja 53:2

3:3 Jesaja 40:3

4:4       Deuteronomium 8:3

4:6 Psalms 91:11,12

4:10         Deuteronomium 6:13,14;    

 Deuteronomium 10:20

4:15,16 Jesaja 9:1,2

4:7 Deuteronomium 6:16

5:3 Jesaja 57:15

5:4 Jesaja 61:2,3

5:5 Jesaja 29:19; Jesaja 61:1

5:6 Jesaja 41:17; Jesaja 49:10; 

 Jesaja 55:1-3

5:7 Psalms 112:4; Miga 6:8

5:8 Psalms 73:1; 

 Spreuke van Salomo 22:11; 

 Esegiël  36:25

5:11 Jesaja 66:5

5:12 Jesaja 3:10

5:13 Levitikus 2:13; Job 6:6; 

5:14 Spreuke van Salomo 4:18

5:15 Eksodus 25:37

5:16 Jesaja 60:1-3; Jesaja 61:3

5:17 Psalms 40:7-9; Jesaja 42:21

5:18     Jesaja 40:8; Jesaja 51:6; Psalms 119:89

5:19    Deuteronomium 12:32;    
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